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ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE 
TERRASSES D’ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ O ASSIMILATS 
ALS ESPAIS PÚBLICS 
 
 
CAPÍTOL I 
Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta norma és la regulació de les autoritzacions, el 
procediment pel seu atorgament i el règim d’ús de l‘espai públic de 
terrasses i el seu mobiliari auxiliar. 
    
Article 2. Definicions 
 
a) Terrassa: S’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat, ubicat en 
un lloc obert i lliure d’edificació, en domini públic o terreny privat d’ús 
públic on s’ubiquen taules, cadires, para-sols i d’altres com estufes, 
jardineres o testos, per a ús públic i annexes a un establiment 
d’hostaleria, restauració o assimilat situat en planta baixa. 
 
b) Mobiliari bàsic: S’entén per mobiliari tots aquells objectes utilitzats per 
la instal·lació de les terrasses, com son les taules, cadires, jardineres, 
mampares i para-sols. 
 
c) Mobiliari auxiliar: S’entén per mobiliari auxiliar el de caràcter 
complementari a l’activitat de terrassa, com estufes, cartelleres, el 
cablejat elèctric amb focus, cablejat per ordinador i d’altres similars. 
 
d) Establiment de restauració o assimilat: Els compresos al Decret 
112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives en desenvolupament de la Llei 11/2009 de 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, en especial: 
 
· Restaurants 
· Bars 
· Restaurants bar 
· Gelateries i orxateries 
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Són assimilats a aquesta classificació als efectes de poder disposar de 
terrassa exclusivament per a la venda dels seus productes, els 
establiments de comerç alimentari especialitzat que tinguin autoritzades a 
l’interior dels seus establiments activitats complementàries de degustació. 
 
e) Temporada: És el termini de vigència de l’autorització. 
 
Les autoritzacions s’atorguen pel termini definit a la llicència ajustant-se 
als següents períodes: 
 

- Temporada d’estiu: de l’1 d’abril al 30 de setembre. 
 

- Temporada d’hivern: de l’1 d’octubre al 31 de març. 
 

- Temporada anual: de l’1 d’abril al 31 de març. 
 

- Caps de setmana d’estiu: de l’1 d’abril al 30 de setembre. 
 

- Caps de setmana d’hivern: de l’1 d’octubre al 31 de març. 
 

- Dies eventuals: Es computaran com a dies eventuals els que es 
sol·licitin de forma esporàdica o no habitual amb motiu d’algun 
esdeveniment extraordinari, festa popular o circumstància incerta. 
Com a norma general, es podrà atorgar fins a un màxim de 10 dies 
eventuals per any i establiment.    

 
En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit. 
 
 
CAPÍTOL II 
Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats 
 
Article 3. Determinació d’elements 
 
a) Tipus de mòduls: S’estableixen 3 tipologies de mòduls segons les 
seves dimensions i característiques:  
 
MÒDUL 1: format per una taula i 4 cadires, amb una superfície màxima 
d’ocupació de 4 m2 (2 m d’amplada x 2 m de llargada, segons Annex I). 
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MÒDUL 2: format per una taula i 2 cadires, amb una superfície màxima 
d’ocupació de 1,5 m2 (1m d’amplada x 1,5 metres de llargada, segons 
Annex I). 
  
MÒDUL 3: format per elements auxiliars consistents en taules altes, bótes 
(barrils), mitges bótes o altres similars, destinats  exclusivament a servir 
de suport a les consumicions, sense seients. Aquests elements seran de 
fusta i no podran superar els 40 centímetres de costat o diàmetre en la 
seva part més ample (segons Annex I).   
 
b) Cadires i taules: Els models podran ser d’alumini, vímec, alumini i 
fusta, fusta i lona, només de fusta. Les taules i cadires hauran 
d’harmonitzar entre sí, d’acord amb l’establert a l’article 4. 
 
c) Para-sols: Els para-sols seran de material tèxtil, llisos i sòlids, ignífugs, 
de color de la gamma dels blancs, cremes, terres i ocres, i sense cap tipus 
de publicitat. 
 
El suport serà lleuger i desmuntable i la seva base serà estable per evitar 
que es tombin per l’acció del vent i altres causes imprevistes. 
 
La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la 
terrassa. Tots els components deixaran una alçada lliure de, com a mínim, 
2,20 m. 
 
Els para-sols no podran estar tapats ni pel darrere ni pels laterals. No es 
podran ancorar a terra, excepte en aquells supòsits en què es consideri  
necessària una certa fixació per motius de seguretat, en aquests casos, 
els serveis tècnics municipals determinaran el tipus d’enclavament 
adequat que produeixi el mínim dany a la via pública i l’import de la fiança 
que es requerirà per cobrir la reparació dels possibles danys.  
 
L’efectivitat de la llicència d’ocupació o, si ja es disposa de llicència 
d’ocupació, de la instal·lació dels para-sols, estarà condicionada al dipòsit 
d’aquesta fiança. 
 
En cas de perforació del paviment, els forats que es facin tindran una 
fondària màxima de 15 cm i hauran de quedar totalment tapats al 
finalitzar l’horari diari de funcionament o l’acabament de la temporada de 
instal·lació de la terrassa, per evitar possibles perills per a les persones i 
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deteriorament de la via pública. Els taps hauran de ser de superfície no 
lliscant i enrassats amb el nivell de la vorera. 
 
d) Jardineres i testos: Es podrà autoritzar una línia de testos o jardineres 
al llarg de l’ocupació de la terrassa, per tal de preservar o separar els 
usuaris de les terrasses de la calçada.  
 
En el cas que hi hagin més d’una terrassa consecutiva d’establiments 
diferents, podran instal·lar-se jardineres com a separació entre elles, 
sempre que aquestes no sobrepassin l’amplada màxima autoritzada i 
s’indiqui a la sol·licitud com a elements auxiliars de la terrassa. 
 
Les jardineres seran, com a màxim, de 40x40 cm (amplada i alçada) de 
materials com la ceràmica, fossa, fusta o similar. L’arbust no podrà 
superar l’alçada màxima de 140 cm.  
 
e) Mampares: Es podrà autoritzar la col·locació de mampares de 
metacrilat o similar (color transparent) amb suports (pivots) d’alumini o 
acer inoxidable. 
  
L’alçada màxima serà d’1,5 m. Aquest tipus de mampares no es podran 
ancorar a terra. L’estructura haurà de subjectar-se amb un mecanisme de 
rodes. 
 
En cap cas no és permès d’utilitzar materials de construcció permanent. 
En el supòsit que es consideri necessària una certa fixació, els serveis 
tècnics municipals determinaran el tipus d’enclavament adequat que 
produeixi el mínim dany a la via pública. 
 
f) Estufes: Seran models especialment dissenyats per a l’exterior, amb el 
menor consum possible, compatibilitzant, en tot cas, aquesta opció amb el 
més acurat respecte per la sostenibilitat del medi ambient. Només es 
podran instal·lar les homologades pel Departament d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya i la seva estructura estarà protegida amb una 
carcassa o similar que impedeixi la manipulació dels elements que 
contenen gas, si fos el cas.   
 
En el cas de col·locar-se estufes elèctriques el cablejat serà aeri i 
complimentarà les especificacions indicades a l’article 6 de la present 
ordenança a més del Reglament electrotècnic de baixa tensió i les 
instruccions tècniques complementàries que li són d’aplicació. 
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Les estufes s’hauran de retirar diàriament, al igual que la resta de 
mobiliari de la terrassa i en el cas de les elèctriques caldrà garantir deixar 
sense subministrament elèctric la instal·lació. 
 
S’autoritzarà 1 estufa per cada conjunt de 4 taules corresponents als 
MÒDUL 1 (taula amb 4 cadires). La temporada en què es podran col·locar 
les estufes a la via pública serà la compresa de l’1 d’octubre al 30 d’abril i 
caldrà fer-ho constar expressament a la sol·licitud. 
 
g) Publicitat: Únicament es permet publicitar el nom comercial de 
l’establiment amb símbols o lletres impreses, grafiades o pintades als 
serrells dels tendals, al respatller de les cadires i en els paravents i 
mampares, que hauran de ser unitàries per a tots els elements instal·lats 
a la terrassa. 
  
No s’admetrà en cap cas la incorporació de marques, codis, productes ni 
altre tipus de publicitat en cap element.   
 
h) En cap cas s’admetran terrasses de muntatge tancat, entenent per això 
els tancaments verticals, inclosos els fets amb materials transparents. 
 
i) Els tendals es troben subjectes a llicència urbanística i no necessiten 
llicència d’ocupació de via pública. 
 
Article 4. Homogeneïtat d’elements 
 
1. En termes generals, les taules, cadires, para-sols, estufes de terrassa i 
d’altres elements que es col·loquin, seran del material menys sorollós 
possible, havent-se d’adaptar, en el seu cas, per provocar les mínimes 
molèsties possibles, a més de complir amb tots els requeriments 
establerts en aquesta ordenança, hauran d’harmonitzar entre sí i amb 
l’entorn en cromatisme, materials i disseny. 
 
2. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o 
establiment han d’estar fets amb materials del mateix color, disseny i 
textura. 
 
3. En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, 
material o cromàtiques que distorsionin amb la resta de les terrasses del 
seu entorn i amb l’entorn arquitectònic i urbà de la zona. 
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4. L’Ajuntament podrà homologar addicionalment altres models de taules, 
cadires, mampares, jardineres i para-sols, per raons justificades 
associades al lloc d’emplaçament de la terrassa que s’hauran de 
determinar en la resolució administrativa d’atorgament de la llicència. 
 
 
Article 5. Retirada d’elements 
 
1. Tots els elements instal·lats s’hauran de guardar al local del sol·licitant 
fora de les hores d’ocupació de la via pública, a excepció dels para-sols de 
grans dimensions que no puguin retirar-se, els quals s’hauran de plegar. 
Es permet que les jardineres que pel seu pes no puguin retirar-se restin a 
la via pública, sempre que no obstaculitzin el pas dels vianants. 
 
2. Fora de l’horari autoritzat de la terrassa, el titular de la mateixa estarà 
obligat a retirar diàriament tots els elements com taules, cadires, estufes i 
resta de mobiliari auxiliar autoritzat, tret de les excepcions indicades al 
punt 1, i recollir-los a l’interior del seu  establiment o local proper habilitat 
per aquesta finalitat. A aquests efectes, el titular de la terrassa haurà 
d’acreditar en la seva sol·licitud que disposa de la capacitat 
d’emmagatzematge suficient per a tot el mobiliari sol·licitat.   
 
En el cas que no es disposi d’un local específic i s’utilitzi el propi 
establiment per a guardar els elements de la terrassa, es permetrà la 
retirada dels mateixos al tancament de l’activitat, sense que això signifiqui 
que la terrassa pugui continuar funcionant fora de l’horari autoritzat.   
 
3. Els establiments que no disposin d’autorització anual quan finalitzi el 
període autoritzat hauran de retirar tots els elements instal·lats. 
 
4. Els titulars autoritzats estaran obligats a retirar temporalment tots els 
elements instal·lats quan així se’ls requereixi pels serveis municipals en 
situacions o jornades especials, com poden ser obres al carrer, actes 
especials (concerts, manifestacions, etc.), festes majors o diades festives, 
sense que aquesta retirada pugui donar lloc a cap mena d’indemnització. 
La notificació d’aquesta ordre de retirada podrà efectuar-se per part del 
servei municipal bé per correu electrònic o trucada telefònica amb 
gravació de veu o per escrit en el cas d’activitats programades amb una 
antelació mínima de 72 hores, i en casos excepcionals com a mínim amb 
24 hores d’antelació a què es produeixi la situació de què es tracti. 
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Article 6. Instal·lació elèctrica 
 
1. Qualsevol instal·lació elèctrica a les terrasses, inclosa la instal·lació 
d’enllumenat, haurà de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió 
i les instruccions tècniques complementàries que li són d’aplicació. 
 
2. Es permetrà la instal·lació només aèria dels conductors elèctrics sempre 
que no suposin un perill o entorpeixin el pas dels vianants o dels usuaris 
de les terrasses ni generin un impacte visual negatiu. 
 
3. Aquesta instal·lació s’haurà de revisar cada any per un instal·lador 
autoritzat que emetrà el corresponent butlletí de conformitat. Aquest 
butlletí podrà ser requerit per l’Ajuntament en qualsevol moment.  
 
Article 7. Condicions generals 
 
1. Es mantindrà sempre un pas per a vianants continu d‘amplada mínima 
de 1,80 metres (excepcionalment 1,5 metres) al llarg de la via. En els 
casos que l’amplada de la vorera no ho permeti com a conseqüència de 
l’existència de mobiliari urbà, equipaments, arbrat o altres elements, la 
terrassa es podrà col·locar entre els espais lliures d’aquests. 
 
2. La terrassa no podrà obstaculitzar l’entrada als edificis d’habitatges ni 
les sortides d’emergència dels mateixos, per a la qual cosa es disposarà 
d’un passadís lliure d’amplada mínima d’1,2 metre just al davant dels 
mateixos. Així mateix, no es pot obstaculitzar l’accés als altres locals 
comercials del mateix edifici o d’altres veïns, als hidrants d’incendis, 
boques de reg, els guals permanents i altres elements de mobiliari públic. 
 
3. La ubicació de la terrassa haurà de mantenir una separació mínima 
respecte d’altres elements de la via pública en els següents termes: 
 

- Vorada del carrer: 40 cm. 
 

- Parada d’autobús: 1 m. 
 

- No es poden ocupar els espais situats davant dels passos de 
vianants, les parades d’autobús i entrades i sortides de vehicles 
autoritzades. 
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4. En tots els casos es respectaran els arbres i es permetrà tapar els 
escocells que estiguin dins del perímetre de la terrassa amb fusta tractada 
per a exteriors, amb l’obligatorietat de destapar-los diàriament quan acabi 
l’activitat, o bé amb d’altres materials com ferro corten o paviment porós, 
sempre que permetin l’intercanvi de líquids i gasos entre el sol i l’exterior i 
sempre prèvia autorització dels serveis tècnics. 
 
5. Es permetrà la col·locació d’un element o pissarra d’informació dins del 
perímetre autoritzat com a terrassa. 
 
6. Si en una zona concreta hi ha instal·lats diferents establiments que 
volen col·locar una terrassa, es vetllarà per assolir un acord entre elles 
amb mediació de l’Ajuntament per tal d’ocupar l’espai disponible ja sigui a 
parts iguals, de forma rotativa o altres fórmules similars i, en cas de no 
ésser possible aquest acord, serà  l’Ajuntament qui decidirà unilateralment 
quin ha de ser el repartiment, en funció de la superfície demandada, la 
superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels establiments i 
garantirà espai lliure suficient per al trànsit dels vianants. 
  
7. En el cas que les persones sol·licitants de llicència per ocupar la via 
pública, més enllà de la façana del seu establiment, siguin més d’una, es 
tindran en compte preferentment, entre d’altres, els criteris següents: 
 

a) La vinculació de la instal·lació a un establiment de pública 
concurrència que tingui un local fix degudament legalitzat. 
 

b) La idoneïtat de l’ocupació d’una determinada porció de la via 
pública. 
 

c) La millor integració dels elements a instal·lar amb l’entorn, segons 
les normes recollides en la present ordenança. 

 
8. La terrassa s’instal·larà davant l’establiment ocupant com a màxim la 
longitud de façana que ocupi el mateix. Tanmateix, l’Ajuntament podrà 
autoritzar una longitud major, de com a màxim fins a 2 m per cada costat, 
sempre que es consideri que no provoca perjudicis ni dificultats a altres 
usuaris de la zona. 
 
9. El titular de la terrassa estarà obligat a mantenir en tot moment neta la 
zona de taules i els seus voltants i a procedir a una neteja diària a fons de 
la vorera amb aigua per a eliminar les possibles taques produïdes pel 
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vessament de líquids i altres productes per tal d’evitar males olors i 
l’aparició d’insectes. Aquesta neteja es realitzarà preferentment fora de 
l’horari nocturn per evitar molèsties per sorolls als veïns propers. 
 
10. El titular de la terrassa estarà obligat a senyalitzar la zona autoritzada 
amb una línia blanca discontínua de 10 cm de gruix, marcant amb línia 
contínua els vèrtex de la zona i restarà obligat a mantenir en condicions 
òptimes aquesta senyalització durant tot el temps de la concessió. 
 
La línia discontínua serà de color verd quan l’ocupació no sigui de 
temporada anual.  
 
11. Alguns espais, per diversos motius, que a títol indicatiu, van des de 
l’atenció als edificis catalogats i d’interès especial fins al respecte a 
mesures de seguretat, passant per la necessària fluïdesa en el trànsit de 
vianants en determinats indrets, com ara mercats, sortides de cinema, 
equipaments docents o sanitaris i altres establiments de pública 
concurrència, podran rebre un tractament diferenciat i fins i tot prohibir-hi 
la instal·lació de cap element comercial. 
 
12. Excepcionalment, i sempre mitjançant la presentació d’un projecte 
(plànols generals i de detall i memòria amb pressupost) de terrassa, es 
podran autoritzar de manera motivada instal·lacions de terrasses en 
emplaçaments i amb característiques d’elements no previstos en aquesta 
Ordenança. 
 
Article 8. Condicions acústiques 
 
1. La instal·lació i recollida del mobiliari així com la neteja de l’espai 
s’efectuarà de manera ordenada i silenciosa evitant cops, arrossegaments 
i altres sorolls i possibles molèsties provinents d’aquestes operacions i 
s’adoptaran totes les mesures necessàries per garantir la convivència 
diürna i el descans nocturn als veïns. 
 
2. Les taules i cadires seran apilables i del material menys sorollós 
possible i incorporaran proteccions de goma per evitar el contacte entre 
elles quan s’hagin d’apilar. Alhora, disposaran de tacs de goma per evitar 
el contacte directe de les parts metàl·liques amb el sòl. 
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3. Es prohibeix la instal·lació de qualsevol element acústic extern o de 
megafonia, ni televisors, ni aparell de reproducció de música ni d’imatges, 
ni la realització d’actuacions o música en viu en les terrasses. 
 
4. El titular de la llicència serà el responsable d’advertir al públic assistent 
dels possibles incompliments dels seus deures cívics o d’obligatori 
compliment en atenció a les normes de convivència, tals com la producció 
de soroll i d’altres similars. En cas necessari, a petició de l’Ajuntament, 
caldrà disposar d’una persona encarregada de vetllar per a què es respecti 
la convivència veïnal i el seu descans. 
 
CAPÍTOL III 
Superfícies i ocupacions 
 
Article 9. Superfícies i ocupacions 
 
L’ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses haurà de 
seguir les següents normes: 
 
1. NORMES GENERALS: 
 
Com a regla general l’ocupació es realitzarà davant de la façana de 
l’establiment a què estigui vinculada i en cas que no fos possible 
únicament s’autoritzarà en emplaçaments immediats i raonablement 
propers a l’establiment. 
 
Excepcionalment, es podrà autoritzar una ocupació longitudinal major a la 
façana de l’establiment sempre que compleixin les condicions indicades a 
l’article 7 i, a més, l’ocupació de la terrassa no superi la meitat de 
l’aforament autoritzat per a l’establiment.  
 
El número màxim de taules autoritzades i superfície màxima a ocupar per 
establiment es determinarà tenint en compte: 
 

- Les instal·lacions que disposa l’establiment. 
 

- Les prescripcions de la llicència d’activitats o característiques 
específiques de l’activitat comunicada (aforament, número de 
serveis higiènics, etc.). 
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- Superfície de la zona a ocupar envers les seves dimensions i normes 
d’accessibilitat, entre d’altres. 

 
La instal·lació de la terrassa en cap cas podrà envair o alterar l’itinerari de 
vianants accessible. 
 
2. NORMES ESPECÍFIQUES:  
 
VORAVIES:  
 
No s’autoritzaren ocupacions en les voravies d’amplada inferior a 2,3 
metres. 
 
En les voravies de 2,3 m < Amplada ≤ 2,9 m només es permetrà la 
instal·lació d’elements definits com a MÒDUL 3, quina ocupació màxima 
serà de 40 cm, sempre que es deixi un pas lliure pels vianants de com a 
mínim 1,5 metres. Aquesta amplada no es podrà reduir sota cap concepte. 
 
En les voravies d’amplada 2,9 m < Amplada ≤ 3,9 m es permetrà la 
instal·lació d’elements corresponents al MÒDUL2 consistent en 1 taula 
amb 2 cadires sempre que permeti un pas lliure pels vianants de com a 
mínim 1,5 metres. Aquesta amplada no es podrà reduir sota cap concepte. 
També es podran instal·lar elements corresponents al MÒDUL 3, sempre 
que es mantingui l’amplada mínima de 1,5 m. 
 
En les voravies d’amplada A > 3,9 m es permetrà la instal·lació 
d’elements corresponents a MÒDUL 1 (consistent en 1 taula amb 4 cadires 
quina ocupació màxima serà de 2 m x 2 m) sempre que permeti un pas 
lliure pels vianants de com a mínim 1,5 metres. Aquesta amplada no es 
podrà reduir sota cap concepte. També es podran instal·lar elements 
corresponents al MÒDUL2 i MÒDUL 3. 
 
En voravies superior a 4 metres es podrà ocupar fins a la meitat de la 
seva amplada. 
 
PLACES: 
 
Únicament s’autoritzarà la col·locació de terrasses per aquells 
establiments amb façana a la plaça o accés públic des d’ella. L’espai 
susceptible d’ocupació i la ubicació de les terrasses ho determinarà 
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l’Ajuntament en funció de les dimensions de la plaça i el distribuirà entre 
tots els establiments que sol·licitin l’autorització. 
 
Excepcionalment, l’Ajuntament pot determinar autoritzar la ubicació de 
terrasses per aquells establiments que no complint els requisits anteriors 
es trobin en els casos en que l’amplada de la voravia o els elements 
urbans instal·lats dificultin la seva col·locació, sempre que es trobi 
relativament propera a l’establiment. 
 
L’Ajuntament determinarà la superfície màxima i el lloc concret a ocupar, 
així com els models i característiques del mobiliari. 
 
El mobiliari de les terrasses no podrà alterar la normal utilització de l’espai 
per a l’esbarjo i joc d’infants i la resta d’activitats d’interès general.  
 
CARRERS AMB PRIORITAT INVERTIDA: 
 
Únicament s’autoritzarà l’ocupació de la via pública en carrers d’amplada 
superior a 6,5 metres quan les condicions de l’indret (circulació viaria, 
mobiliari urbà, etc.) garanteixin la seguretat dels vianants, en aquests 
casos, el mobiliari s’ajustarà als models definits com MÒDUL 2 o MÒDUL 
3, en funció de les característiques abans esmentades, mai sobrepassaran 
la façana de l’edifici on s’ubica l’establiment i en tots els casos 
s’instal·laran separats de les mateixes com a mínim 1,5 m. 
 
En els carrers amb circulació restringida de vehicles, tant sigui aquesta de 
manera temporal com permanent, encara  que l’amplada sigui inferior a 
6,5 m, es podran autoritzar terrasses, sempre condicionat a un estudi 
previ de les característiques del lloc d’emplaçament, del mobiliari i de les 
mesures a adoptar que garanteixin la seguretat dels vianants. 
 
 
ZONES ESPECÍFIQUES: 
 
Les condicions de les terrasses a instal·lar en les zones Pl. de 
l’Ajuntament, La Riera, Enric Granados/Farrerons Sud, Plaça Romà Piera 
Arcal, Gran Via entre Riera i Marina i entre Ptge. Manent i De la Placa, 
Plaça Doctor Ferran, Torrent Sant Anna (Aragó-Tarragona) i Torrent Santa 
Anna (València-Aragò), seran les determinades en els gràfics de l’annex 
II. Per a qualsevol determinació no prevista en aquests, s’aplicaran les 
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normes específiques i generals, per aquest ordre, quan siguin compatibles 
amb aquest règim de zones específiques. 
 
CAPÍTOL IV 
Horaris 
 
Article 10. Horaris 
 
1. Els horaris d’obertura i tancament de les terrasses seran els següents: 

 
   Horari d’hivern Horari d’estiu Especial estiu 
 
Dia    D’1 d’octubre a D’1 d’abril a  De 15 de juny a 

30 de març  30 de setembre 15 de setembre 
 
Diumenge   8h a 23h   8h a 23h  8h a 24h 
a dijous 
 
Divendres,   8h a 24h  8h a 01h  8h a 01h 
dissabte i 
vigília de festiu 
 
2. L’Ajuntament per molèsties reiterades als veïns o ciutadans, o altres 
causes degudament justificades, que s’hauran de notificar degudament al 
titular autoritzat, podrà modificar l’horari establert. 
 
CAPÍTOL V 
Llicències 
 
Article 11. Documentació i procediment per a l’atorgament de la 
llicència 
 
1. Per a poder concedir-se una llicència de terrassa, és imprescindible que 
la persona sol·licitant tingui al seu nom el títol municipal habilitant per a 
exercir l’activitat principal. 
 
2. La petició d’autorització de terrasses en sòl d’ús públic s’haurà de 
formular adjuntant les següents dades i documentació: 
 
-  Sol·licitud segons model oficial. 
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- Croquis amb la ubicació de les taules, cadires i altra mobiliari que 
constitueixi la terrassa. 

 
 - Declaració responsable del titular conforme: 
 

- Disposa a l’interior del seu establiment o en local annex de capacitat 
d’emmagatzematge suficient per a tot el mobiliari sol·licitat. 
 

- En té contractada i al corrent de pagament la preceptiva 
assegurança de responsabilitat civil del local amb cobertura per als 
elements que sol·licita instal·lar a la via pública. 
 

- Es compromet a retirar tot el mobiliari durant el període de 
tancament de la terrassa (nits), quan romangui tancat l’establiment 
i quan finalitzi la llicència. 
 

- Es compromet a reposar el paviment i els elements de mobiliari urbà 
en cas que resultin afectats per la instal·lació i funcionament de la 
terrassa. 
 

- Justificant acreditatiu de la presentació de l’autoliquidació. 
 
- Quan es pretengui la instal·lació d’estufes a les terrasses, s’haurà 
d’aportar còpia de la pòlissa d’assegurances que les cobreixi, certificat CE, 
fitxa tècnica i còpia del contracte de manteniment anual. 
 
 - Quan la terrassa disposi d’instal·lació elèctrica caldrà aportar el butlletí 
elèctric emès per instal·lador autoritzat conforme la instal·lació compleix 
el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques 
complementàries que li són d’aplicació. 
 
- En els casos d’autoritzacions de terrasses en què l’espai d’ús públic sigui 
de titularitat privada, s’adjuntarà també autorització expressa del 
propietari de l’espai físic en el qual ha de desenvolupar-se l’activitat on es 
contingui la voluntat d’autoritzar la instal·lació i l’exercici de l’activitat de 
terrassa, així com la durada d’aquesta autorització. 
 
Article 12. Condicions generals de la llicència 
 
1. Les autoritzacions es concediran a precari, sense perjudici de tercers i 
sempre que la instal·lació i l’ús es facin d’acord amb els criteris d’actuació 
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que s’assenyalen en aquesta norma, així com d’acord amb el que 
preceptuen les ordenances municipals i disposicions que siguin d’aplicació. 
 
2. La llicència quedarà sense efecte per finalització del termini pel qual fou 
concedida, per revocació o per renúncia expressa o tàcita de l’exercici de 
l’ocupació autoritzada. En cap cas la vigència de la llicència, amb les seves 
pròrrogues, podrà superar els quatre anys. Transcorregut aquest termini, 
caldrà sol·licitar-la de nou. 
 
3. L incompliment de les condicions d’autorització de la llicència d’ocupació 
de la via pública comportarà la revocació de la llicència. En el cas que 
l’incompliment de les condicions establertes sigui considerada com a falta 
molt greu, amb independència de la revocació de la llicència atorgada, 
aquest fet provocarà la impossibilitat d’obtenir-ne una altra durant l’any 
següent. 
 
4. L ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per causes justificades 
d’interès públic. 
 
5. El titular de la llicència es compromet un cop finalitzada la vigència de 
la mateixa, a restituir a l’estat inicial l’espai d’us públic utilitzat, reposant 
tant els elements de mobiliari urbà com la vorera afectats. 
 
6. L’autorització de llicències d’ocupació de la via pública contemplades en 
aquesta norma només s’atorgaran si resulten compatibles amb els altres 
usos o activitats de la zona, si adeqüen l’estètica de la instal·lació a 
l’entorn i/o existeix una necessitat d’afavorir una major oferta de 
productes als consumidors. 
 
7. La renovació de la llicència o pròrroga serà automàtica fins a cobrir el 
període màxim de vigència de l’apartat 2, sempre que no hi hagi un canvi 
de titular, de temporada o de les característiques previstes en la llicència 
inicial.  
 
En cas de produir-se canvi de titularitat, de temporada o de 
característiques de la terrassa, amb caràcter previ, s’haurà de comunicar 
a l’Ajuntament i fer el tràmit com una nova llicència. 
 
8. No s’admetrà la col·locació de cap element auxiliar com arcons, 
neveres, planxes, etc., ni tampoc cap mena de sistema de reproducció 
musical o sonora. 
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9. El titular de la llicència és el responsable de l’acompliment de les 
obligacions que estableixen les ordenances municipals i d’altres 
disposicions aplicables, així com dels danys i perjudicis causats a tercers o 
a la via pública dins de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A 
aquest efecte, haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer 
front a aquesta responsabilitat 
 
10. La instal·lació de les terrasses en tot cas haurà de garantir que es 
compleixen totes les mesures de seguretat establertes en la normativa 
vigent, tant pel que fa als usuaris de la via com als treballadors de 
l’establiment. 
 
Article 13. Taxes 
 
1. El titular de la llicència estarà obligat a liquidar la taxa per 
l’aprofitament especial del domini públic municipal o d’ús públic fixat per 
l’ordenança fiscal corresponent a cada exercici. 
 
2. Els canvis de l’article 12.7 produiran els efectes tributaris que es 
determinin en les ordenances fiscals. 
 
CAPÍTOL VI 
Règim sancionador 
 
 
Article 14. Classificació d’infraccions 
 
1. La inobservança d’aquesta ordenança o d’alguna de les condicions 
imposades en la llicència serà sancionada per l'Ajuntament d’acord amb 
aquest règim sancionador, de conformitat amb el que estableixi la 
normativa vigent. 
 
2. Són faltes lleus: 
 

a) Ocupar una superfície major a l’autoritzada. 
 

b) Incomplir l’horari d’inici i tancament del funcionament de la 
terrassa. 
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c) No tenir cura del compliment dels deures cívics i de bona 
convivència dels clients de l’establiment, per garantir la convivència 
veïnal i el seu descans. 
 

d) Produir molèsties als veïns o als vianants, derivades de l’ocupació 
i/o del funcionament de la instal·lació. 
 

e) Instal·lar a la terrassa mobiliari sense la deguda autorització o en 
una disposició diferent a l’autoritzada. 
 

f) Malmetre elements del mobiliari urbà propers a la instal·lació. 
 

g) La manca de neteja de l’espai ocupat, tant durant l’horari de 
funcionament de l’activitat com un cop hagi finalitzat. 
 

h) La no comunicació del canvi de nom de l’activitat en un termini d’un 
mes, a comptar des de l’alta del canvi de nom per part del nou 
titular de l’activitat. 
 

i) Dipositar envasos, caixes o altres estris al costat de la instal·lació. 
 

j) No tenir a disposició dels agents municipals la llicència que acredita 
l’ocupació de la via pública o l’últim rebut de pagament. 
 

k) Qualsevol altra incompliment d’aquesta ordenança que no estigui 
tipificada com a greu o molt greu. 

 
3. Són faltes greus: 
 

a) Instal·lar qualsevol tipus de rètols, tanques publicitàries o altres 
elements de reclam que no estiguin inclosos en la corresponent 
llicència. 
 

b) Incomplir les disposicions de la present ordenança en allò que 
impedeix la circulació dels vianants i/o dificultar la visibilitat 
necessària per al trànsit o l’accés als edificis o locals comercials o 
l’accés als diferents elements de servei a la ciutat (boques de reg, 
registres de clavegueram o similars). 

 
c) Instal·lar qualsevol tipus de mobiliari o maquinària expressament 

prohibits per aquesta Ordenança. 
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d) Reincidir en l’ocupació d’una superfície major o distribució diferent 

a l’autoritzada en la llicència. 
 

e) Reincidir en l’incompliment de l’horari de funcionament establert en 
la llicència. 

 
f) En general, la reiteració de dues o més faltes lleus. 

 
4. Són faltes molt greus: 
 

a) La reiteració de dues o més faltes greus. 
 

b) Desobeir els requeriments dels inspectors o autoritats. 
 

c) No desmuntar les instal·lacions un cop finalitzat el període de 
llicència o quan fos ordenat per l’autoritat municipal. 
 

d) Instal·lar qualsevol tipus de mobiliari o maquinària no autoritzat 
prèviament per l’Ajuntament si aquest pot comportar perill per a les 
persones, seguretat vial o un perjudici greu de l’accessibilitat. 
 

e) Utilitzar els espais de domini públic o d’ús públic sense haver 
obtingut la corresponent llicència o autorització o per un període no 
autoritzat. 

 
Article 15. Graduació de les sancions 
 
1. Les sancions a les infraccions tipificades en l’article anterior són les 
següents: 
 

a) Infraccions lleus: multa d’entre 150 i 750 euros. 
 

b) Infraccions greus: multa d’entre 751 i 1.500 euros. 
 

c) Infraccions molt greus: multa d’entre 1.501 i 3.000 euros. 
 
Tanmateix, les sancions lleus i greus podran incloure la suspensió de la 
llicència o la impossibilitat d’obtenir-la per un termini no superior a sis 
mesos. 
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Les sancions molt greus podran incloure la suspensió de la llicència o la 
impossibilitat d’obtenir-la per un termini d’entre sis mesos i un any. 
 
2. Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte: 
 

a) Els perjudicis causats. 
 

b) La reiteració o reincidència. 
 

c) La intencionalitat. 
 
Article 16. Revocació de la llicència 
 
Atesa la naturalesa precària de la llicència, aquesta podrà ser revocada, 
sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons 
d’interès públic, per ser l’ocupació de la via pública incompatible o 
conflictiva amb el trànsit de persones i/o vehicles o per l’ús abusiu que 
se’n fes. 
 
Article 17. Retirada de la via pública 
 
Quan, prèvia ordre de l’Ajuntament, i a manca de llicència o si aquesta ha 
estat revocada, l’interessat no procedeixi a la retirada del mobiliari de 
l’espai de domini públic o d’ús públic ocupat, la retirada serà executada 
subsidiàriament per l’Ajuntament, essent les despeses a càrrec del titular 
de l’establiment. 
 
Article 18. Òrgan competent 
 
L’òrgan competent per incoar i resoldre l’expedient sancionador és 
l’alcalde o òrgan en qui delegui. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
Tots aquells establiments que d’acord amb la reglamentació vigent amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordenança disposin 
d’autorització de terrassa amb algun element que amb l’aplicació de la 
present normativa no pugui ser autoritzat, disposaran fins al 30 de 
setembre de 2015 per a retirar aquests elements. 
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Aquesta disposició en cap cas serà aplicable a aquelles terrasses quins 
elements no legalitzables no hagin sigut expressament autoritzats per la 
corresponent resolució administrativa. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang 
que contradiguin, s’oposin o resultin incompatibles amb el contingut 
d’aquesta ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
La present ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i romandrà en 
vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació. 
 
ANNEX I 
 
CROQUIS DIMENSIONS MÒDULS 
 
ANNEX II 
 
PLÀNOLS D’EMPLAÇAMENTS ESPECÍFICS AMB LES SEVES CONDICIONS 
TÈCNIQUES 
 
 
 
 


