
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

1. Preàmbul

L’ocupació desordenada de les vies i espais públics mitjançant expositors, tendals, ombrel·les,

taules  cadires  i  altres  elements  que  serveixen  per  fomentar  l’activitat  econòmica  privada

complementant  la  rendibilitat  del  seu establiment  mercantil  i  l’absència  d’una regulació  més

acurada de la via pública provoca un efecte de desorganització a l’espai i a l’entorn. 

Amb  l’objecte  de  millorar  l’escena  urbana  i  harmonitzar  l’activitat  comercial  i  turística  amb
l’interès general, es considera necessària la regulació de les condicions per les quals han de
regir-se les instal·lacions i ocupacions de la via pública; per tant es proposa la modificació de
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública, a l’efecte d’implementar les
millores que facilitin una millor gestió de l’espai públic en quant a les ocupacions demanials,
amb la voluntat de conciliar els diferents interessos concurrents d’aquestes reserves de la via
pública.

2. Objectius de l'ordenança

2.1. El primer objectiu consisteix en endreçar l’espai públic mitjançant la regulació de les terrasses

d’establiments de restauració, fent especial èmfasi en la seva dimensió, situació, mobiliari i elements

auxiliars. En aquest sentit, es pretén dotar de racionalitat a l’ocupació de la via pública per terrasses

d’establiments de restauració vinculant la seva autorització

amb criteris  tècnics  de caire objectiu  i  basats  en un principi  d’autoritzar,  amb caràcter  general  i

únicament  amb  determinades  excepcions,  la  instal·lació  de  terrasses  davant  de  la  façana  de

l’establiment de referència.

 

2.2. El segon objectiu que busca aquesta ordenança és facilitar, en la mesura del possible i sota un

principi  de racionalitat,  l’assentament d’establiments  de restauració que permeti  generar  un clima

propici per a l’aparició d’iniciatives de caire empresarial que generin, per una banda, llocs de treball al

municipi per reactivar l’economia i, per una altra, una xarxa d’establiments atractiva i equilibrada per a

la promoció de la ciutat.

 

2.3. En tercer lloc, i vinculat als dos objectius anteriors, la redacció d’aquesta ordenança garanteix

l’accessibilitat entre establiments i via pública del municipi, promocionant i garantint la lliure circulació i

el correcte gaudi de l’espai públic per part de la ciutadania.

2.4.  Aquesta  Ordenança  és  d’aplicació  a  totes  les  terrasses  o  instal·lacions  accessòries  dels

establiments de restauració o assimilats, ubicades al terme municipal d'Amposta.



3. Àmbit d'actuació i emplaçaments

L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal d’Amposta.

A efectes d’aquesta Ordenança, s’entenen per via pública o espais d’ús públic i de titularitat pública

aquelles  zones  per  a  les  quals  l’instrument  de  planejament  urbanístic  municipal  corresponent

estableix un ús públic que pugui ser usat lliurement per la ciutadania, la titularitat de les quals recaigui

sobre qualsevol entitat pública.

 

S’estableix la següent classificació d’emplaçaments d’ocupació de via pública o espais d’ús públics en

què es podrà autoritzar l’ocupació:

 

. Carrers i places per a vianants.

. Carrers, avingudes i places de trànsit rodat.

. Passeigs de vianants.

. La resta d’espais lluïres públics.

4. Objecte

4.1.  La  present  ordenança  té  per  objecte  la  regulació  i  les  condicions  necessàries  per  a

l’autorització o denegació de l’ocupació en sòl públic (voravia, passeig, plaça, etc.) mitjançant una

terrassa o similar al servei d’establiments comercials i de restauració.

 

4.2. A aquest efecte, s’entendrà per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc obert i de

lliure circulació destinat a acollir instal·lacions annexes a un establiment i on es col·loca mobiliari

al seu servei.

 

4.3. Queden excloses d’aquesta regulació les ocupacions sol·licitades amb motiu de festes de

barri i d’altres festes d’interès general per a la ciutat que, en tot cas, no podran ser superiors a 20

dies  consecutius.  Aquestes  ocupacions  es  regiran  pel  procediment  general  d’autorització

d’ocupació del domini públic.

5. Conceptes generals relatius a la instal·lació de terrasses

Definicions bàsiques:

 TERRASSA: espai  lliure  degudament  autoritzat  i  delimitat  on s’ubiquen els  elements  bàsics  i

accessoris, vinculat i complementari a un establiment de restauració o assimilat situat en planta

baixa o en altres situacions amb accés directe i exclusiu des de l’espai públic i on es duen a terme

les mateixes activitats i s’ofereixen els mateixos productes que a l’establiment del qual depenen.



 ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: activitat que depèn d’una activitat principal (restaurants/bars

d’hotels, de centres cívics, de poliesportius, de mercats, etc.).

NOTA: Si es tracta d’una activitat complementària a una activitat principal, per poder instal·lar-hi una terrassa és

imprescindible que l’activitat complementària tingui accés directe des de l’espai públic.

Si  l’activitat  complementària  està,  per  exemple, dins  d’un  hotel,  podrà tenir  terrassa  si  i  només si  l’activitat

complementària té accés directe des de l’espai públic. Es considera accés directe quan l’activitat complementària

té façana al mateix espai públic.

ESPAI LLIURE D’ÚS PÚBLIC: espai obert de titularitat pública o privada que, d’acord amb les

determinacions del planejament urbanístic o altres instruments jurídics, no té restriccions a l’ús

públic. Els porxos queden inclosos expressament en aquest concepte.

5.1.MOBILIARI DE L’ESTABLIMENT

 

• Taules i cadires. 

•  Elements  supletoris  d’establiments  tipus:  ferreteries,  botigues  de  material  de  platja,  fruiteries,

floristeries, etc, que instal·lin botes de vi, mobiliari auxiliar de restauració, arbres, elements nadalencs,

jardineres, etc.

 

•  Mobiliari auxiliar propi de l’activitat:  Elements publicitaris, cendrers, papereres, etc. Elements de

l’establiment com: moquetes, catifes.  Estufes i/o aparells climatitzadors,  para-sols, etc.

5.2. TARIMES A LA CALÇADA

 

5,3 COSSOS TANCATS

 

• Terrasses tancades. 

. Aprofitaments especials.



6. Espais de localització

CARRERS AMB VORERES

DEFERENCIADES DE LA

CALÇADA

. Carrer en el qual la vorera i la calçada es troben a diferents nivells.

CARRERS  DE 

PLATAFORMA ÚNICA

.  Carrer  en el  qual no hi ha desnivell  entre la vorera i  la calçada,  tant si  existeix una

diferenciació física entre la calçada i la vorera per a vianants com si no (existència de

fitons, jardineres, etc.). 

. Si no tenen vorera i calçada diferenciades en alçada o en el paviment o per elements

interposats, seran objecte de distribució prèvia o d’ordenació singular. La resta es tracten

igual que els carrers de vorera diferenciada.

PLACES

. Espai públic urbà ampli i descobert delimitat per la trama urbana. 

. Aquestes terrasses en tot cas estaran sotmeses a una distribució prèvia o ordenació

singular. 

PORXOS

. Espai (públic o privat) lliure d’ús públic cobert a causa de l’arquitectura d’una edificació. 

. Aquestes terrasses en tot cas estaran sotmeses a una distribució prèvia o ordenació

singular.

RAMBLES I PASSEIGS

. Vial per a vianants de secció ampla que habitualment consta d’arbrat i vorada central. 

. Aquestes terrasses en tot cas estaran sotmeses a una distribució prèvia o ordenació

singular. 

PARCS I JARDINS

. Espais de parcs i jardins. 

. Aquestes terrasses en tot cas estaran sotmeses a una distribució prèvia o ordenació

singular.

ALTRES ESPAIS

. Tots aquells espais de domini públic i de titularitat privada o pública on sigui viable la

localització d’una terrassa (patis interiors d’ús públic, etc.). 

6. Horari de les terrasses

El règim d’horaris d’obertura i tancament de les terrasses, així com els de recollida dels seus

elements, ve determinat per les franges horàries següents.

De DIUMENGE a DIJOUS: de 7,30 h a 1,00 h

DIVENDRES, DISSABTE i vigílies de FESTIUS perllongar un hora l'horari de tancament

Els horaris són màxims: si el local ha de tancar abans dels horaris màxims, la terrassa haurà de

tancar a la mateixa hora que el local. 

A partir de l’horari oficial de tancament de la terrassa NO HI POT HAVER CLIENTS. La terrassa ha

de quedar desallotjada de persones.

 



Ordenança. Únicament es podrà assignar un horari especial a un entorn determinat per Decret

d’Alcaldia. 

Les úniques causes que poden motivar un Decret d’Alcaldia per assignar horaris especials a un

entorn determinat són: 

1. DATES CONCRETES D'INTERÉS DE LA CIUTAT

2. DATES CONCRETES D'INTERÉS DELS BARRIS

3. EMPLAÇAMENTS SITUATS EN ZONES TURÍSTIQUES

4. TEMPORADA D'ESTIU

En cas de petició de reducció d’horari, aquesta no es pot fer per àmbit. S’haurà de sol·licitar

la reducció horària local per local, amb els documents justificants que demostrin la necessitat

de reducció.

EMMAGATZEMATGE DELS ELEMENTS DE LA TERRASSA 

L’emmagatzematge dels elements de la terrassa serà bé al mateix local de l’establiment, bé a un

espai annex tipus magatzem.

 En cas de no disposar d’un magatzem per als elements de la terrassa, les taules, les cadires i els

para-sols podran quedar apilats i ben recollits a l’exterior, dins de l’espai delimitat de la terrassa,

fins a l’hora de tancament del local, sense causar molèsties a la via pública.

7. Llicència temporal

L’ocupació  de  la  via  pública  amb  finalitats  comercials  o  anàlogues  requereix  l’autorització

municipal prèvia. Per a la concessió s'han de tenir en compte les mesures de trànsit i el grau de

molèsties  -de  qualsevol  tipus-  que  es  pugui  produir  a  la  ciutadania.  Sense  perjudici  d’altres

informes, és obligatori l’informe dels serveis tècnics i/o de la Policia Local per a les ocupacions de

via pública.

L’atorgament de la llicència d’ocupació és temporal, la qual cosa origina una situació de possessió

precària. En virtut dels principis d’inalienabilitat i imprescriptibilitat dels béns de domini públic, la

mera concurrència dels requisits necessaris per a què l’ocupació pugui ser autoritzada no atorga

cap dret a l’obtenció de la llicència. L’Ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals o

previsibles,  té la  potestat  discrecional  per concedir  o denegar la llicència,  i  ha de prevaler  l’

interès general sobre el particular.



8. Integració amb l'entorn

1.  Les  instal·lacions  dels  elements  mobiliaris  objecte  d’aquesta  ordenança  han  d’integrar-se

adequadament  amb l’entorn  en el  qual  se  situïn.  La  seva  instal·lació  no  podrà  malmetre  el

paviment, evitant els colors estridents.

 

2. En les zones subjectes a les normes particulars d’aquesta ordenança no s’admetrà mobiliari on

el  contingut  publicitari  sigui  el  seu  tret  més  distintiu.   S’admetrà  la  publicitat  de  marques

comercials en els elements objecte d’aquesta ordenança. No obstant això, la publicitat no pot

ocupar més del 50% de la superfície on apareix.

 

3. S’evitarà la instal·lació de qualsevol element que pugui generar perill per a les persones amb

mobilitat reduïda, i el seu disseny i ubicació garantiran especialment la seva accessibilitat, segons

normativa aplicable existent.

 

4. Tots els elements que ocupin la via pública hauran de tenir caràcter de temporalitat com a

norma general per tal que, fora de l’horari de funcionament de l’activitat, es puguin recollir tots

els materials en l’interior dels respectius establiments. Si el titular de la llicència acredita no tenir

espai  suficient  per  amuntegar  el  mobiliari  en  l’horari  de  tancament,  en  l’interior  del  local,

l’Ajuntament, previ informe tècnic corresponent, podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari

en la via pública. Durant el període de vacances de l’establiment no podrà restar emmagatzemat

a la via pública cap tipus de mobiliari.

 

5. Tots els elements que es col·loquin a la terrassa hauran d’estar degudament inclosos i detallats

en la corresponent llicència. No es podrà instal·lar cap element que no estigui expressament

inclòs en la llicència d’ocupació pertinent.

 

6. Els elements de mobiliari autoritzats no es disposaran, en cap cas, de forma que conformin un

tancament de la terrassa.



9. Regulació general: normes aplicables a les terrasses

LLICÈNCIA

MUNICIPAL

.  Totes  les  terrasses  necessiten  una  llicència  municipal  i  la  corresponent  llicència

d'activitat

TIPUS DE MÒDULS

MÒDUL BÀSIC:

Correspon a una taula i quatre cadires, amb un mínim d’ocupació d’1,50 m x 1,50 m

                                                

Aquestes  mides  dels  mòduls  són  les  mínimes,  per  tant  no  s’accepten  mòduls  bàsics

inferiors a 1,50 x 1,50 m.

 En cas d’ordenacions singulars o distribucions prèvies, es podrien determinar mòduls de

mides  superiors. En  ordenacions  estàndard  només  es  podrà  augmentar  la  mida  del

mòdul si el titular ho sol·licita.

MÒDUL REDUÏT:

. Correspon a una taula i dues cadires, amb una ocupació mínima de 0,80 m x 1,50 m. .
Aquest  mòdul  només  es  podrà  sol·licitar  excepcionalment  per  qüestions  de  manca

d’espai.

                                             



COL·LOCACIÓ I

COMBINACIÓ DELS

MÒDULS

COL·LOCACIÓ I COMBINACIÓ DE MÒDULS:

.No es permet la combinació de diferents orientacions de mòduls reduïts. La combinació

de mòduls bàsics i mòduls reduïts en una mateixa terrassa requerirà d’un informe dels

serveis  tècnics  municipals,  sempre  que  es  respecti  l’espai  delimitat  i  la  capacitat

d’ocupació. 

. El mòdul reduït sorgeix únicament i exclusivament per aportar una solució a voreres de

secció reduïda.

                     

.  Els  mòduls  reduïts  es  col·locaran  PREFERENTMENT  amb  la  mida  llarga  (1,50  m)  en

paral·lel a la façana. 

                                                    
. Per qüestions d’entorn es permet situar el mòdul amb un gir de 90º si els serveis tècnics

municipals valoren correctament el polígon resultant pel que fa a l’homogeneïtat de la via

pública.

                                          



 

COL·LOCACIÓ I

COMBINACIÓ DELS

MÒDULS

NOMBRE MÍNIM DE MÒDULS:

. Nombre mínim de mòduls per terrassa: 1 mòdul.

NIVELL DE TOLERÀNCIA/CAPACITAT D'OCUPACIÓ

.  En cas que la superfície de terrassa permeti N mòduls + 2/3 de mòdul (≤0,50 m), es

permetrà  una tolerància  i  s’arrodonirà  la  fracció  a  l’alça,  sempre  que la  distància  ho

permeti. Si la fracció correspon a menys de mig mòdul,  no s’aplicarà l’arrodoniment a

l’alça.

 

Exemple:  respectant  totes  les  distàncies  reguladores  de  l’Ordenança,  dins  la  superfície  de

terrassa resultant hi caben 4 mòduls bàsics + ¾ de mòdul bàsic. Aleshores la llicència serà per

a 5 mòduls. La tolerància es repartirà entre els dos costats de la terrassa.

En aquest cas no s’admeten jardineres ni mampares laterals.

Vegeu-ne l’explicació gràfica i detallada a la pàgina 15 d’aquest manual. 

DELIMITACIÓ

. L’ocupació de la terrassa ve delimitada per l’espai autoritzat i s’ha de marcar al paviment

amb una ratlla de pintura deleble, discontínua, de color blanc o d’un color prèviament

autoritzat que s’integri millor en el paisatge, d’un màxim de 0,50 m d’ample. 

. S’han de senyalitzar les cantonades, els canvis de direcció i les delimitacions rectes amb

trams de 0,20 m de llarg, repartides proporcionalment i separades un mínim de 3 m i un

màxim de 4,5 m. 

. La línia es pintarà des del límit de terrassa que correspongui per llicència cap enfora,

deixant les marques sempre visibles (vegeu-ne el gràfic). 

.  Fins  a  l’any  2016  les  llicències  amb  transitorietat  no  estaran  obligades  a  pintar  la

superfície de la terrassa. Fins llavors, únicament es pintaran les llicències noves. 

Mides de les marques:

                                       



Les marques de les terrasses es pintaran des de la superfície atorgada a la llicència cap enfora,

sense que puguin ser tapades per cap element de la terrassa.

                 

                                                                          Llargada mínim de les jardineres serà de 0,90 m

 

 INSTAL·LACIONS

ELÈCTRIQUES 

MARC LEGAL CONCURRENT: 

.  El  subministrament  elèctric  que  dóna  servei  a  una  terrassa  se  sotmet  a  les
reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i les instal·lacions en espai
d’ús públic.

CONDICIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ: 

El  soterrament  de  la  instal·lació  elèctrica  només  es  podrà  realitzar  amb  autorització

expressa de la corporació si les condicions del subsòl ho permeten.

 
Amb l’autorització, el titular haurà de  complir les condicions que se li especifiquin. Pot

ser que es denegui el soterrament per les condicions del subsòl.

 La instal·lació que dóna suport a l’enllumenat s’ha de realitzar de manera que quan es

tanqui l’establiment permeti deixar totalment aïllada l’alimentació elèctrica de la terrassa.

 La instal·lació elèctrica de la terrassa s’ha de desconnectar des del quadre general de

l’establiment de restauració o assimilat de forma independent a la resta d’instal·lacions

dels locals.

 Les  instal·lacions  elèctriques  aèries  s’han  de  retirar  diàriament  en  el  moment  del

tancament  de  la  terrassa,  excepte  quan  estigui  expressament  autoritzat  en  una

ordenació singular.

 Les instal·lacions elèctriques aèries no estan permeses si la terrassa està situada a una

distància superior a 4 m de la façana.



10. Regulació respecte a l'espai públic urbà

La regulació de la localització de les terrasses està condicionada al tipus d'espai on s'ubica la

terrassa  i  el  seu  espai  immediat.  A  continuació  es  detallen  les  condicions  específiques  de

localització.

CARRERS AMB VORERES

DIFERENCIADES DE LA

CALÇADA

ESPAI LLIURE DE PAS PER ALS VIANANTS ENTRE LA FAÇANA I LA TERRASSA: no inferior

al 50% de l’ample total de la vorera, amb un mínim d’1,50 m.

1. Carrers sense aparcament:

a) La  terrassa  se  situarà  a  0,80  m  de  l’encintat  si  no  s’hi  col·loquen  jardineres  de

separació. 
b)  La terrassa se situarà a 0,40 m de l’encintat si  s’hi  col·loquen jardineres,  que han

d’estar dins de la superfície d’ocupació de la terrassa.

              

2. Carrers amb aparcament en línia (o aparcament de motos)

a) la terrassa se situarà a 0,80 m de l'encintat en tots els casos (amb o sense jardineres)

3.  Carrers amb aparcament en bateria o semibateria:

b) La terrassa se siruarà a 1 m de l'encintat en tots els casos (amb  o sense jardineres).

                   



.  Cada tram de vial  entre cruïlles ha de ser homogeni pel  que fa a la  situació de les

terrasses.

 

.  Els  possibles  canvis  entre  les  terrasses  adossades  a  la  façana  o  a  la  vorada  estan

determinats per les transicions entre el carrer i el xamfrà, amb un mínim de distància

entre terrasses contigües d’1,50 m.

 . No està permesa la instal·lació de mobiliari auxiliar.

11. Regulació bàsica dels altres espais de localització.

CARRERS DE

PLATAFORMA ÚNICA

Regulació:  en  carrers  de  plataforma  única  amb  trànsit  de  vehicles  que  disposen  de

separació visual al paviment o d’elements de diferenciació (fitons, jardineres o altres) és

d’aplicació la regulació corresponent a carrers amb voreres diferenciades de la calçada. 

.  Els carrers de plataforma única amb trànsit de vehicles i sense separació visual entre

calçada i vorera seran objecte de distribució prèvia o ordenació singular. 

.  Ocupació:  en  carrers  de  plataforma  única  sense trànsit  de  vehicles  s’autoritzen  les

terrasses  sempre que permetin un espai  mínim de pas per a vehicles d’emergència  i

respectin les condicions d’accessibilitat a façanes. 

            

            

.  Ocupació: en carrers de plataforma única, la terrassa no pot ocupar més del 35% de

l’ample del carrer. 

Qualsevol  altra  solució  diferent  a  aquest  esquema  haurà  de  ser  aprovada  per  la
Corporació. 

PLACES .  Les  terrasses  a  les  places  sempre  seran  objecte  de  distribució  prèvia  o  ordenació

singular.



. Ocupació: en cap cas, el conjunt de terrasses de la plaça no podrà ocupar més del 50%

de la superfície lliure i trepitjable de la plaça (en aquest càlcul no computa la part de

circulació dels vehicles ni els parcs infantils, etc.).

PORXOS

. Els porxos sempre seran objecte de distribució prèvia o ordenació singular. 

.  Ocupació:  s’haurà  de  deixar  sempre  una  distància  d’1,80  m  de  separació  entre  la

terrassa i la façana interior i contínua del porxo. 

.  Elements permesos:  en els porxos  només es poden situar taules,  cadires,  faristols  i

estufes. 

RAMBLES I PASSEIGS

.Les  rambles  i  els  passeigs  sempre  seran  objecte  de  distribució  prèvia  o  ordenació

singular.

.  Ocupació:  el  conjunt de terrasses autoritzat  a les rambles i  als  passeigs no pot

ocupar més del 50% de l’ample de la rambla o el passeig central.

. Homogeneïtat: quan només sigui possible situar les terrasses a un dels dos costats, s’ha

de mantenir

aquesta distribució al llarg de tota la rambla o passeig.

12. Regulació bàsica respecte als elements urbans.

ESCOCELLS DELS

ARBRES

.  Per  mantenir  uniformitat  amb  la  vorera  l'escocell  es  podrà  reomplir  amb  tot-u

compactat, prèvia petició a l'Ajuntament.

. La despesa que suposi anirà a càrrec del titular de la terrassa.

ELEMENTS 

ENLLUMENAT PÚBLIC
.  Es  deixarà  una  distància  de  0,20  m  respecte  al  perímetre  exterior  de  l’element

d’enllumenat.

ELEMENTS DE

SENYALITZACIÓ

. Senyalització vertical de trànsit situada en paral·lel a la vorada: 0,20 m

. Senyalització vertical de panells informatius situats en perpendicular a la vorada:

1. Les terrasses sense para-sols: 0,20 m

2. Les  terrasses  amb  para-sols:  un mínim  de  4  m  o  la  distància  suficient  per  no

obstaculitzar  la  lectura  dels  rètols,  segons  les  indicacions  de  la  Direcció  General  de

Transports i Mobilitat.

. Senyalització vertical per a vianants: 2 m 

GUALS

. Els carrers on es permet l'aparcament: 1,50 ma cada costat del gual.

. Guals a voreres sense aparcament permès:

1, Un sol carril d'accés: 2 m al costat on no s'impedeix la visibilitat per a la incorporació

dels vehicles a la circulació, i 5 m a l'altre costat.

2, Dos carrils carrils d'accés: 5 m a cada costat del gual.



PARADES DE

BUS

.  Aquesta  regulació  és  d’aplicació  per  a  totes  les  parades  d’autobús,  amb  o  sense

marquesina.

. Frontalment, s’ha de deixar tot l’ample de la vorera fins a un límit lliure de:

1. 5 m del punt de parada senyalitzat en el sentit de la circulació.

 2. 20 m en l’altre sentit del bus. 

CARRILS BICI

. Les terrasses s’hauran de separar 1 m dels carrils bici situats sobre la vorera.

. Els carrils bici que estan sobre la calçada es consideren com un carril de trànsit normal,

per tant cal deixar 0,80 m de distància si no hi ha jardineres i 0,40 m si hi ha jardineres.

APARCAMENTS RESERVATS

PER A PERSONES

AMB DISMINUCIÓ

. Les terrasses s’hauran de separar frontalment tot l’ample de la vorera fins a un mínim

lliure igual a la totalitat de la plaça d’aparcament i no inferior a 2 m.

 

ALTRES ELEMENTS

URBANS

.  Les   terrasses   s’hauran   de   separar   0,90   m   respecte   al   perímetre   de   tots   els

 elements   urbans  (papereres,  parquímetres,  bancs,  caixes  elèctriques,  passos  de

vianants, etc.) que no estiguin regulats específicament. 

.  Les terrasses s’hauran de separar 1 m a cada costat dels encaminadors per a

persones amb dificultat visual.

. Les  terrasses  s’hauran  de  separar  0,80  m  dels  fitons  com  a  límit  de  vorera  quan

 estiguin específicament col·locats per aquest motiu.

. Les terrasses s’hauran de separar 0,20 m dels fitons com a element urbà quan estiguin

col·locats per altres motius (impedir aparcament de motos, etc.). 

13. Regulació respecte als edificis.

Les terrasses també estan subjectes a regulació respecte als edificis, que es detalla a continuació,

juntament amb uns esquemes gràfics per tal de simplificar-ne la comprensió. 

Tot i que la projecció de la façana de l’establiment determini la longitud de la terrassa, en cas

que hi hagi un accés de veïns contigu s’hauran de respectar les distàncies de seguretat descrites

a la taula i al gràfic adjunts, per així permetre l’evacuació dels veïns amb total seguretat en cas

necessari.



                                         

ACCESOS A LES

ESCALES D'EDIFICIS,

ENTRADES LOCALS

COMERCIALS

. Frontalment, ha de quedar lliure tot l’ample de la vorera .

. Lateralment, cal deixar una distància de 2 m des de l’eix de la porta d’accés. Per tant, cal deixar 1

m a cada costat en relació amb l’eix de la porta d’accés a l’escala.

EDIFICIS,

MONUMENTS O

ELEMENTS

CATALOGATS

. La regulació bàsica a aquests elements és una separació mínima de 2 m. 

. En qualsevol cas, la regulació final vindrà determinada per l’Alcaldia a proposta del districte i

previ informe de la Comissió Tècnica de Terrasses.

. Excepte en aquells casos  que hi hagi una autorització de la comunitat de veïns o del local

comercial.

EDIFICIS

CATALOGATS

. En els edificis, monuments o elements catalogats, es reservarà una distància de 2m en tot el seu

perímetre segons els casos següents:

.  En el cas d’elements aïllats, és important permetre la visió de l’element en perspectiva,

sense que la terrassa o el conjunt de terrasses que l’envolten n’obstaculitzin la visibilitat.

. L'Ajuntament i els serveis tècnics serà qui decideixi la limitació de situar dues terrasses a dos

costats contigus d’un element o monument catalogat, si escau, per mantenir-ne la perspectiva

visual lliure d’obstacles.

. Les ordenacions singulars seran objecte d’estudi específic, segons cada cas.

 . En qualsevol dels casos, qualsevol terrassa que afecti un edifici, monument o element catalogat

haurà de ser revisada per l’Alcaldia i pels serveis tècnics.

                                         



14.  Regulació  dels  elements  propis  de  les  terrasses,  Elements  admesos  i  elements

prohibits.

ELEMENTS

ADMESOS

. Elements bàsics de les terrasses: taules i cadires 

.  Elements  accessoris  de  les  terrasses:  elements  desmuntables  com  para-sols,  paravents,

jardineres, testos, mobiliari auxiliar, il·luminació, estufes, mampares, pissarres, faristols o altres

elements d’informació dels productes de l’establiment .

.  Les  terrasses  localitzades  a  porxos  únicament  admeten  estufes  i  faristols  com  a  elements

accessoris. 

ELEMENTS

PROHIBITS

. Elements acústics externs o de megafonia .

. Neveres i elements de cocció.

. Il·luminació amb efectes de color o intermitències.

. Actuacions en viu.

. Aparells i sistemes d’emissió i reproducció d’audiovisuals. Prèvia autorització de la JGL es podrà

autoritzar en casos exepcionals.

15. Tipus d'elements instal·lats a les terrasses.

Per tal d’evitar confusions, a continuació es defineixen els elements propis de les terrasses, als

quals fa referència l’Ordenança de terrasses.

Taules i cadires: elements on s’acomoden els clients de l’establiment. 

Mòdul bàsic: el conjunt format per 1 taula i 4 cadires, amb una ocupació mínima d’1,50 m x 1,50 m. 

Mòdul reduït: el conjunt format per 1 taula i 2 cadires, amb una ocupació mínima de 0,80 m x 1,50 m. Aquest

mòdul únicament es podrà sol·licitar quan l’ample de la vorera no permeti col·locar-hi el mòdul bàsic.

Para-sol: element que es col·loca per protegir-se dels raigs del sol o de la pluja. 

Paravent: element (que en aquest cas haurà de ser solidari al para-sol) que serveix per  resguardar-se de l'aire.

Mampara: plafó rígid muntat sobre una estructura que separa vàries estances.

Jardinera i test: peces que contenen elements naturals de jardineria.

Mobiliari  auxiliar  per  als  serveis  de  la  terrassa:  mobiliari  que conté  estris  auxiliars  de l’establiment  localitzats  a  la

terrassa.

Il·luminació: tots aquells elements que proporcionin llum amb electricitat.

Estufa: element que proporciona escalfor.

Pissarra,  faristol  o  elements  de  funcionalitat  equivalent: elements  per  anunciar  l’oferta  de  serveis  localitzats  a  la

terrassa. 

Bujol de recollida selectiva de residus: contenidor per recollir la brossa selectiva. 

La nova plantilla de sol·licitud de llicència inclourà una llista de control perquè el titular indiqui

quins elements instal·larà a la terrassa (para-sols, estufes,  faristols,  pissarres,  jardineres,  etc.).

 El   districte   facilitarà   una   fitxa   per   tal   que   el   titular   especifiqui  els   elements   i   les   seves

característiques. Caldrà emplenar la llista de control i indicar quins elements s’instal·laran a la

terrassa en qüestió.



16. Sol·licitud de llicència per la terrassa.

         

DADES DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 
Nom i cognoms/ Raó social: NIF/CIF: Telèfon: 
Adreça: Correu electrònic: 
 
DADES DEL REPRESENTANT DADES DEL REPRESENTANT DADES DEL REPRESENTANT DADES DEL REPRESENTANT DADES DEL REPRESENTANT DADES DEL REPRESENTANT DADES DEL REPRESENTANT DADES DEL REPRESENTANT DADES DEL REPRESENTANT (s’ha d’emplenar obligatòriament si el titular és persona jurídica) 

 
DADES DE NOTIFICACIÓ  
     postal: 
     electrònica: 
 
  
DADES DE LA SOL·LICITUD  

   Nova terrassa      Modificació/Ampliació      Canvi de titular   Adaptació OT 2014         Renovació (1) 
 Adreça de la terrassa:  
Tipus de sòl:     Sòl públic         Sòl privat d’ús públic 
Vigència:      

 Anual    Temporada (de l’1 de maig al 31 d’octubre)    Esdeveniment extraordinari  
 (1): Les llicències subjectes a ordenació singular o distribució prèvia han de demanar la renovació anual abans del 15 de setembre. 
 
DADES DE L’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ O DEGUSTACIÓ 

 
TIPUS DE LOCALITZACIÓ  

 Carrer amb voreres diferenciades de la calçada 
 Carrer amb plataforma única, amb trànsit de vehicles i amb separació visual o física dels paviments 
 Carrer amb plataforma única, amb trànsit de vehicles i sense separació visual dels paviments (2) (3) 
 Carrer amb plataforma única, sense trànsit de vehicles 
 Plaça, porxo, rambla o passeig (2) (3) 
 Front marítim, port, platja, parc o jardí (2) (3) 
 (2): Espai amb ordenació singular 
 (3): Espai amb distribució prèvia 

 
CARACTERÍSTIQUES DE L’OCUPACIÓ 
 

 

  
 

Nom: NIF: 
Adreça: Correu electrònic: 

Número d’expedient: Capacitat:                                                       
Descripció de l’activitat: Adreça: 
Nombre de sanitaris: Cabines usables TAAC: Cabines adaptades o accessibles: 
Cabines normals: Inodors: Urinaris: Lavabos: 

Amplada de la vorera:                                             m 
Amplada lliure de vianants:                                     m Amplada de la terrassa:                                         m 
Longitud de la terrassa:                                           m Superfície total que es vol ocupar:                         m2 

Nombre de taules: Nombre de cadires: 
Capacitat de la terrassa: Capacitat total (terrassa + activitat): 
Especifiqueu el mobiliari urbà afectat: (banc, fanal, contenidor, plaça de discapacitat, senyal, etc.) 
 

NOMBRE DE MÒDULS  
 Bàsic (1 taula i 4 cadires) d’1,5 m x 1,5 m 
 Reduït (1 taula i 2 cadires) de 0,80 m x 1,50 m 



 

 
  S'adjunta  un  plànol en planta  i secció  a escala 1:50/100 on  queda clarament dibuixada  l'ocupació 

proposada  amb  el  local  i  amb  les  acotacions  necessàries  per  justificar  el  compliment  de  l'Ordenança  de 
terrasses vigent. 

  S'adjunta una còpia del NIF/NIE/CIF del titular i dels poders de representació en cas de persona jurídica. 
 S'adjunten 3 fotografies de l'espai que es vol ocupar (una frontal i dues obliqües). 

 
Declaro: 

- Que no tinc deutes pendents amb l’administració municipal. 
- Que són certes les dades indicades a la sol·licitud.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
(*) En cas de persona jurídica, ha de signar el representant legal. 

 
 

ELEMENTS INCLOSOS EN L’OCUPACIÓ  

PARA-SOLS :  
            
    SÍ             NO              

· Ancorats (amb full d’assumpció tècnic) 
· Alçada lliure: mínim 2,20 m i màxim 3,50 m 
· Desmuntables 
· Que no propagui la flama, en cas d'instal·lar-hi estufes o il·luminació 

PARAVENTS  
LATERALS: 

   
    SÍ             NO 

. Permesos de l'1/11 al 30/4 

. Materials no rígids, transparents i enrotllables 

. Sense estructura addicional 

. Només es poden col·locar simultàniament a dos costats. 

ESTUFES:     SÍ             NO 
. No s'admeten del tipus domèstic 
. Gas:(watts tèrmics)=(Potència màxima gas: 700 watts tèrmics/m2) 
. Elèctrica:(watts)=(Potència màxima elèctrica fins a 120 watt/m2) 

JARDINERES:     SÍ             NO 

. A places, passeigs i carrers de plataforma única han d’estar 
autoritzades per una ordenació singular. 
. En el cas de voreres diferenciades, es poden utilitzar com a separació 
de la calçada. 
. No es poden col·locar com a delimitació lateral permanent. 

MAMPARES:     SÍ             NO . Només poden situar-se als laterals de la terrassa quan estigui previst 
per una ordenació singular. 

MOBILIARI 
AUXILIAR: 

    SÍ             NO 

.  Només  poden  instal·lar-se  quan  estigui  previst  per  una  ordenació 
singular. 
. No es podrà utilitzar com a barra de servei al públic, ni per manipular 
aliments. 

IL·LUMINACIÓ:     SÍ             NO 
  Amb instal·lació segons REBT (amb full d’assumpció tècnic ) 
 Sense instal·lació, amb bateries autònomes 

Potència (watts)= 

PISSARRES, 
FARISTOLS, ETC: 

    SÍ             NO 
. Un únic element situat dins del perímetre de la terrassa de 0,60 m x 
0,60 m x 1,50 m 

BUJOLS PER A LES 
ESCOMBRARIES: 

    SÍ             NO 
. Només podran estar dins del mobiliari auxiliar en ordenació singular, si 
està expressament aprovat. 

 

 
Signatura,(*) 
 

 
 
 
 
Amposta,   ___ de _______________  de   20__  



17. Característiques dels elements de les terrasses .

TAULES I CADIRES

. Material: seran preferentment d’alumini, d’acer inoxidable, fusta o material tèxtil.

. Color: l’Ordenança no especifica tendència, preferència o obligatorietat de colors. 

. Retirada: totes les taules i cadires s’han de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de

l’hora de   tancament   de   l’establiment   (excepte   en   el   cas   d’ordenacions   singulars,   prèvia 

autorització  expressa   de   l’Administració).   Mentre   l’establiment   de   la   terrassa   romangui

 obert,   es   permet  l’apilament  temporal  de  taules  i  cadires  a  l’espai  d’ús  públic  sense

obstaculitzar en cap cas l’espai de pas davant la façana. 

. Requisits del model: han de disposar d’elements de protecció (tacs de goma als peus i punts

de contacte) per tal de minimitzar-ne el soroll.

.  Complements:   si   es   volen lligar   les   taules   i   cadires amb   cadenes o   similars,   caldrà

disposar  d’elements  amb  protectors  de  goma  o  plàstic  per  minimitzar-ne  el  soroll.  Aquest

elements no podran lligar-se a cap element del mobiliari urbà.

PARA-SOLS

CARPES

. Ús: cal especificar la voluntat d’instal·lar para-sols a la sol·licitud de llicència (si escau). Si

els  elements urbans de l’entorn (senyalització vertical  o altres)  no permeten la instal·lació de

para-sols per manca de visibilitat o altres impediments, la terrassa no podrà tenir-ne. 

. Necessitat de declaració responsable 

1.     Para-sols ancorats: caldrà la declaració responsable signada per un tècnic competent i el

titular de la terrassa. El tècnic competent serà l’instal·lador del para-sol. En cas que la mateixa

casa de venda del para-sol sigui qui l’instal·la, la declaració responsable la signarà la mateixa

casa de venda mitjançant un certificat.

2.     Para-sols   no   ancorats:   si   no   es   vol   ancorar   el   para-sol   (suport   de   contrapès),   no

 serà necessària cap declaració responsable.

. Han de ser fàcilment desmuntables.

. Retirada: s’han de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de l’hora de tancament de

l’activitat de la terrassa (excepte autorització expressa de l’Administració).

.  Ancoratge:  el  districte  corresponent  és qui  estableix  les  condicions  en les  quals  es  permet

l’ancoratge d’aquest element al paviment i les dels elements de protecció dels buits de l’espai

públic  quan  es  retiren  els  para-sols.  El  districte  establirà  les  condicions  específiques  de  la

instal·lació. Un cop concedida la llicència per part del districte, caldrà tramitar davant de l’ACEFAT

el permís d’obres corresponent.

. Dimensions:

1.     Han de deixar una alçada lliure mínima de 2,20 m.

2.     No poden sobrepassar els 3,50 m d’alçada màxima (incloent-hi tots els elements).

3.     La projecció en planta del para-sol no pot superar els límits de delimitació de la

terrassa (incloent-hi les distàncies assenyalades per protegir l’arbrat).

. Material:  les cobertes dels para-sols han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per

elements lleugers. El material tèxtil no podrà ser propagador de flama si hi ha estufes o elements

d’il·luminació propers. Per tal de certificar el material no propagador de flama, s’adjuntarà

a la sol·licitud de llicència una declaració responsable del tècnic competent i el titular per tal

d’acreditar-ho.

S’entén  per  carpa tancada  tota  estructura  amb  tancament  lateral  destinada  al  cobriment  i

protecció de les terrasses.



Les  carpes  hauran  d’estar  fets  amb  elements  no  fixos  o  desmuntables  i  amb  materials

d’estructura provisional i lleugers (lones, estructura metàl·lica, plàstics, etc) Per regla general no

és podran ancorar al  paviment excepte en casos que es justifiqui tècnicament per criteris de

seguretat, que no hagi cap altra alternativa i prèvia disposició de fiança per reposició de possibles

danys en el paviment.

El  sol·licitant es fa responsable dels danys de qualsevol  tipus que pugui ocasionar-se a la via

pública, les instal·lacions de serveis públics i privats, s’hauran de fer càrrec de tots els danys,

despeses i indemnitzacions que es puguin derivar dels danys ocasionats.

Aquesta ordenança no admet elements tancats de carpes, excepte desmuntables, translúcids o

transparents. La superfície de projecció sobre el terra de carpes i para-sols haurà de ser ocupat

únicament i exclusivament per les taules i cadires. Qualsevol altre ús temporal requerirà llicència

específica a aquest efecte.

Sota cap concepte els para-sols i les carpes restarà visibilitat al trànsit de vehicles, en especial a

les cruïlles i proximitat de passos de vianants.

Els para-sols i les carpes hauran de disposar d’una base estable que no permeti el bolcat per

l’acció del vent, ni altra causa imprevista.

Els para-sols i les carpes no podran estar ancorats al mobiliari urbà ni a façanes d’edificis.

Per interès paisatgístic  es podrà limitar la instal·lació d’aquest elements.

Per  a  la  sol·licitud  d’instal·lació  d’aquest  elements  es  presentarà  una  sol·licitud  que,  a  més

d’incloure  les  característiques  de  dimensions,  cromatisme  i  de  materials  dels  elements,  la

homologació  corresponent  o  un  certificat  de  seguretat  de  la  instal·lació,  on  s’asseguri  la

resistència davant de possibles esforços que pugui sofrir.

PARAVENTS

. Ús: només es permet l’ús d’aquest element en temporada d’hivern (de l’1 de novembre al 30

d'abril).

. Retirada: s’ha de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de l’hora de tancament de

l’activitat de la terrassa (excepte en el cas d’ordenacions singulars, prèvia autorització expressa

de l’Administració).

.  Ancoratge:  la  llicència  de  terrassa  és  la  que  estableix  les  condicions  en  què  es  permet

l’ancoratge d’aquest element al paviment.

. Requisits formals: ha ser enrotllable, solidari al para-sol i sense cap estructura addicional. 

. Material: ha de ser de material no rígid i transparent. El material no podrà ser propagador de

flama si

hi ha estufes o elements d’il·luminació propers. 

MAMPARES

. Ús: només es poden autoritzar mampares rígides en els laterals si estan previstes expressament

en una ordenació singular. 

. Material: han de ser de vidre transparent i sense estructura a la part superior. El vidre ha de ser

de seguretat (doble capa). 

. Dimensions: han de tenir una alçada màxima des del paviment d’1,40 m. Si existeixen parts

opaques, no han de superar els 0,80 m d’alçada des del sòl. 

. Requisits d’integració: les mampares han de ser del mateix tipus. En cas de combinar-se

amb jardineres, han de ser solidàries i han de formar part del mateix disseny integrat i del mateix

color que l’estructura de suport.

. Ús: aquest element només pot constituir la separació física de la terrassa respecte a la calçada

en carrers de voreres diferenciades de la calçada. En casos especials d’ordenació singular es pot



JARDINERES I

TESTOS

autoritzar aquest element a places i carrers de plataforma única sense trànsit de vehicles. 

. Material: el material ha de ser uniforme per a cada terrassa.

. Dimensions: màxim 0,50 m d’amplada i 0,90 m de llargada. 

. Requisits d’integració: han de contenir plantes i han de ser naturals, vives i d’una alçada

màxima respecte al paviment d’0,90 m.

. Manteniment: és obligat el bon manteniment de les plantes i la seva conservació.

.  Localització:  aquests  elements  estan  expressament  prohibits  com  a  delimitadors  laterals

permanents.

            

MOBILIARI

AUXILIAR PER ALS

SERVEIS DE LA

TERRASSA

. Ús:  només  es  pot  autoritzar  mobiliari  auxiliar  per  als  serveis de la terrassa.

.  Ús:  aquest  mobiliari  no  es  pot  usar  com  a  barra  de  servei,  fer  funcions  d’elaboració  o

manipulació d’aliments ni destinar-se a cap altre ús que desvirtuï el seu caràcter estrictament

auxiliar.

. Retirada: s’ha de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de l’hora de tancament de

l’activitatde la terrassa (excepte autorització expressa de l’Administració).

.Dimensions: 0,90 m (alçada) x 0,60 m (amplada) x 1 m (longitud) .

Requisits d’integració: aquests elements han d’estar harmonitzats amb la resta de la terrassa.

.Localització: aquests elements s’han de col·locar dins de l’espai delimitat de la terrassa i computa

a efectes d’ocupació amb un mínim de superfície d’1 m x 1,20 m. 

IL·LUMINACIÓ

. Ús: només s’admeten elements d’il·luminació solidaris o ancorats sota els para-sols. 

.  Condicions  d’integració:  els  elements  d’il·luminació  no  han  d’impedir  que  els  para-sols  es

pleguin. 

ESTUFES

Ús: el nombre màxim d’estufes autoritzable està limitat segons la potència total instal·lada:

. Estufes de gas: fins a un màxim de 700 W tèrmics/m² 

. Estufes elèctriques: fins a un màxim de 120 W potència elèctrica/m²

. Retirada: aquests elements s’han de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de

l’hora de tancament de l’activitat de la terrassa (excepte en el cas d’ordenacions singulars, prèvia

autorització expressa de l’Administració).

.  Requisits del model:  les estufes han d’estar homologades de conformitat  amb la normativa

vigent de la UE i han de complir la reglamentació tècnica corresponent. No s’admeten models

d’estufes de tipus domèstic.

. Localització: aquests elements s’han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 

PISSARRES

FARISTOLS O

ELEMENTS DE

FUNCIONALITAT

EQUIVALENT

. Ús: només s’admet la col·locació d’un únic element per anunciar els productes 

. Retirada: aquests elements s’han de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de

l’hora de tancament de l’activitat de la terrassa (excepte en el cas d’ordenacions singulars, prèvia

autorització expressa de l’Administració). 

. Dimensions: 0,60 m (amplada) x 0,60 m (profunditat) x 1,50 m (alçada).



. Localització: aquest element s’ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 

BUJOLS DE

RECOLLIDA

SELECTIVA

. Ús: aquests elements només són admesos si es guarden dins del mobiliari auxiliar i de forma

que no siguin visibles des de l’exterior.



18. Normes generals .

Article 1 La present norma té com a finalitat regular el règim jurídic pel que s’ha de regir l’aprofitament de

terrenys de domini públic municipal, mitjançant l’ocupació temporal o permanent amb taules,

cadires,  tendals,  expositors  i  instal·lacions  anàlogues que siguin  complementaries  a  l’activitat

d’hotels, bars, restaurants, cafeteries, gelateries, fruiteries, verduleries i comerços en general.

La  llicència  d’ocupació  temporal  tindrà  la  duració  compresa  a  l’autorització  concedida  per
l’autoritat  municipal  en la que es detallarà el  període temporal  d’ocupació i  que en cap cas
podrà excedir de l’any.
La llicència d’ocupació permanent tindrà una duració màxima d’un any que finalitzarà el 31 de
desembre,  malgrat  això  es  preveu  una  renovació  tàcita  quant  les  circumstàncies  de  la  via
pública  continuen  essent  les  mateixes  i  el  subjecte  passiu  no  renunciï  expressament  a
l’ocupació, en tal cas es reproduiran les mateixos objectes tributaris continguts en l’autorització
inicial per emetre la liquidació de les taxes corresponents.
Les autoritzacions s’atorgaran a precari i sense perjudici de tercers. Els usos tindran que cessar,
sense dret a indemnització, quan l’Ajuntament així ho acordi prèvia tramitació de l’expedient
contradictori  de  conformitat  amb l’article  88 del  ROAS,  aprovat  pel  Decret  de la  Generalitat
179/1995, de 13 de juny.

Article 2 Només  podran  ser  titulars  de  llicència  d’ocupació  de  via  pública  els  titulars  d’establiments

comercials,  que  tinguin  la  preceptiva  llicència  d’activitat  i  estiguin  donats  d’alta  de  l’Impost

d’Activitats Econòmiques. 

Article 3 Amb caràcter previ a l’ocupació de la via pública, s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització

municipal segons el model de sol·licitud que estarà a disposició de l’interessat a l’Ajuntament.

En el  supòsit  de voler instal·lar  tendals,  ombrel·les,  estructures amb para-sol  o plataformes,
s’haurà d’acompanyar a la sol·licitud el disseny, color, material i ancoratge, també s’inclouran
plànols d’alçada i llargada o fotografia dels mateixos. En tot cas es recomana que es segueixi la
Guia d’harmonització estètica de les taules, cadires i instal·lacions anàlogues ubicades a la via
pública redactada per aquest Ajuntament d’Amposta. El seguiment dels criteris que fixa aquesta
guia serà objecte de bonificació de la taxa d’acord amb el que es determina en la corresponent
Ordenança fiscal.
Quan s’instal·lin elements de mobiliari urbà a les terrasses, com taules i cadires, es farà indicació
expressa del número, mesures, model, etc.

Article 4 Les sol·licituds de llicència es presentaran al Registre General d’Entrada de Documents i l’iter del

procediment  administratiu  que  resolgui  la  sol·licitud  farà  discórrer  l’expedient  pels  següents

departaments:  Policia  Local,  Serveis  Tècnics  (si  fora  necessari  un  informe  tècnic  preceptiu)  i

Oficina de Gestió Tributària que elaborarà un informe de contingut tècnic tributari i l’elevarà a la

Junta de Govern Local, qui resoldrà.

La llicència,  l'ha de sol·licitar  qui  explota  l’establiment o el  negoci  davant  del  qual  es  pretén

l’ocupació de la via pública, per la qual cosa la persona titular de la llicència per ocupació de via

pública i la persona titular de la llicència d'obertura i funcionament de l’establiment o, si escau,

qui  hagi  presentat  la  declaració  responsable  d'inici  i  exercici  d'activitat  substitutiva  de

l'esmentada  llicència  juntament  amb  el  certificat  de  compliment  dels  requisits,  ha  de  ser

necessàriament i obligatòriament la mateixa persona.

Article 5 Per poder autoritzar l’ocupació de via pública el sol·licitant haurà d’estar al corrent de pagament

de la taxa d’ocupació de via pública corresponent als anys anteriors.

També s’haurà d’acreditar la subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil,
referida a les instal·lacions i activitat que pretengui desenvolupar que cobreixi el rescabalament
dels tercers lesionats.

Article 6 El règim de l’espai superficial d’ocupació serà el següent: 



a) Per regla general les ocupacions hauran de tenir lloc a la directament a la vorera sempre que les

característiques de la mateixa permetin deixar un pas lliure  per als vianants com a mínim d’1,80

metres.

b) Per als carrers amb una vorera per sota d’aquesta mesura se’ls podrà concedir l’ocupació si es
tracta de carrers de vianants.
c) En carrers que no disposin d’una vorera el suficientment ampla per poder autoritzar l’ocupació i
què  disposin  de  zona d’estacionament  a  la  calçada enfront  de  l’establiment,  l’Ajuntament  podrà
autoritzar  l’ocupació  de  la  via  pública  directament  a  la  calçada mitjançant  la  instal·lació  d’una
tarima o plataforma amb les característiques constructives que més endavant es detallen.
d) En les zones de passeig centrals d’una amplada superior a cinc metres. Es defineix una franja
d’ocupació amb una amplada màxima igual a 1/3 de l’amplada de la vorera. L’Ajuntament delimitarà
el perímetre dintre del qual haurà de tenir lloc l’ocupació.
e) En els espais oberts tals com places, voreres de grans dimensions i altres, l’Ajuntament fixarà els
perímetres  dintre  dels  quals  tindran  lloc  les  ocupacions  demanials,  tenint  en  compte  que  dites
ocupacions no dificultin l’accés dels vehicles del cos de bombers i d’altres cossos i forces de seguretat.
Així mateix es regularà el material del mobiliari de la terrassa (taules, cadires, ombrel·les, tendals,
etc.).

Ocupacions situades damunt la calçada en carrers i avingudes de trànsit rodat.

 
1. Aquestes ocupacions estan condicionades per l’amplada mínima de 3.00 metres que ha de

tenir el carril o carrils de circulació de vehicles. Es pot establir una amplada comuna a totes o a

part de les ocupacions d’un mateix carrer o zona per criteris d’homogeneïtzació de l’impacte

estètic.

 2.  En tot  cas,  solament  es permet l'ocupació  de la  calçada amb taules,  cadires i  ombrel·les,

paravents rígids i estufes o calefactors exteriors, i no amb mercaderies o altres elements, i han

d'estar col·locades damunt una plataforma de fusta o cautxú tancada a manera de terrassa, a la

qual no es pot tenir accés des de la calçada. Només s’autoritza l’ocupació de la via pública amb

taules,  cadires  i  ombrel·les  amb  instal·lació  de  plataformes  als  establiments  d’hoteleria  i  de

restauració, particularment els restaurants, els cafès, les cafeteries, les cerveseries, les tavernes i

els bars.

 3. Per a l’ocupació de la calçada amb taules, cadires i ombrel·les damunt una plataforma quan

impliqui la supressió d'aparcaments de vehicles, s’estableix la distinció segons que l’aparcament

de vehicles es trobi  permès en línia o cordó,  o en bateria.  En ambdós supòsits,  la superfície

màxima a ocupar no pot ser superior  a la que estableix aquesta Ordenança, depenent de si

l'ocupació implica supressió d'aparcament en línia o cordó, o en bateria, i en tot cas en aquesta

superfície s'ha de posar una plataforma de fusta o cautxú tancada a manera de terrassa que

separi físicament l’espai destinat a

taules i cadires de la resta d’aparcament.

4. En qualsevol cas, perquè es pugui autoritzar l'ocupació de la calçada amb una plataforma han

de concórrer  els  requisits  establerts  per  la  Policia  Local  depenent de l’indret  a  ocupar.  Amb

caràcter general per a la instal·lació de la plataforma han de concórrer els següents requisits: 
a) L’ocupació s'ha de fer mitjançant una plataforma de fusta o cautxú, de manera que no hi hagi cap

escaló entre la calçada i la vorera. 

b) S’ha de deixar lliure el desguàs. 

c) Ha d’estar perfectament senyalitzada i visible per als usuaris de la resta de la calçada. 
d) Ha d’estar degudament tancada, de tal manera que impedesqui la sortida de la clientela cap a la



calçada. 
e) Ha de dur bandes reflectants en els caires i a la base de la plataforma.

 5. En les tarimes, les taules i cadires han de tenir protegits els extrems de les cames amb gomes

per evitar l’emissió de renous quan aquests elements siguin arrossegats per sobre de la tarima,

tant quan ho faci la clientela com el personal de l'establiment just en el moment de la retirada de

les taules i cadires.

A aquests efectes, amb caràcter previ a la sol·licitud d'ocupació de la calçada amb una plataforma

i  amb  caràcter  previ  a  l’adquisició  d'aquesta  plataforma,  les  persones  interessades  han  de

sol·licitar  i  obtenir informe favorable de la Policia Local  sobre l’adequació de l'ocupació de la

calçada amb una plataforma i sobre la idoneïtat d'aquesta plataforma, i també informe tècnic

d'Urbanisme favorable quant a la idoneïtat dels materials, el disseny proposat i l'estructura.

 6.  En el  supòsit  que es vulgui  instal·lar  aquesta  plataforma,  en el  cas  de ser  favorables  els

informe tècnics, la plataforma ha de ser autoritzada juntament amb la sol·licitud d'ocupació de la

via pública. És preceptiu aportar aquests informes tècnics amb la sol·licitud d'ocupació de la via

pública juntament amb la resta de documentació exigida. 
7.  L’Ajuntament,  mitjançant  el  servei  de  la  Policia  Local,  pot  dictar  les  instruccions

complementàries que estimi escaients per raons de trànsit per al desenvolupament d’aquesta

Ordenança, i modificar, si cal, les dimensions de les terrasses.

 8. No impedir la visibilitat de senyals de circulació

 9. No es permetrà classe alguna d’obres de fàbrica o obra sobre les zones de domini públic.

 

 Ocupació de la calçada amb supressió d'aparcament en línia o en cordó

 1. L’amplària de l'ocupació de la calçada no ha d'excedir en cap cas els 2 metres ni tampoc la

línia d’aparcament, hi ha d'haver un carril lliure de pas d’un mínim de 3.00 metres per a la resta

d'usuaris i usuàries del trànsit rodat, i s'ha de deixar, a més, un marge de seguretat entre el límit

de la  zona d’ocupació  i  el  carril  de  circulació  esmentat,  amb un espai  mínim de 0,50 cm de

profunditat.

 2. La llargària de l'ocupació de la calçada en cap cas no ha d'excedir els 15 metres ni tampoc la

llargària de la façana de l’establiment, si aquesta és inferior. Excepcionalment, es pot ocupar més

enllà de la llargària de la façana de l'establiment

respecte del qual se sol·licita l'ocupació quan estigui degudament justificada, i sempre amb el

límit màxim de 15 metres.

3. No ocupar les zones de càrrega i / o descàrrega , passos de vianants , zones de estacionament

reservat a minusvàlids , parades de transport públic i aquelles zones sobre escocells i embornals.

4.  Les instal·lacions no podran ubicar davant accessos de vehicles proveïts de guals ,  eixides

d'espectacles, sortides d'emergència i serveis d'ús exclusiu de bombers.

 
Ocupació de la calçada amb supressió d'aparcament en bateria

 
1. La zona d’ocupació no pot excedir la línia de l’aparcament, hi ha d'haver un carril lliure de pas

d’un mínim de 3.00 metres per a la resta d'usuaris i usuàries del trànsit rodat, i s'ha de deixar, a

més, un marge de seguretat entre el límit de la zona d’ocupació i el carril de circulació esmentat,



amb un espai mínim de 0,50 cm de profunditat.

 2. L'amplària de l'ocupació no pot excedir en cap cas els 10 metres ni tampoc l'amplària de la

façana de l’establiment.

Excepcionalment, es pot ocupar més enllà de la llargària de la façana de l'establiment respecte

del qual se sol·licita l'ocupació quan estigui degudament justificada, i sempre amb el límit màxim

de 10 metres.

 3. No ocupar les zones de càrrega i / o descàrrega , passos de vianants , zones de estacionament

reservat  a  minusvàlids  ,   parades  de  transport  públic  i  aquelles  zones  sobre  escocells  i

embornals.

 4. Les instal·lacions no podran ubicar davant accessos de vehicles proveïts de guals , eixides

d'espectacles, sortides d'emergència i serveis d'ús exclusiu de bombers. 

  
Ocupacions a passeigs

Quan l'ocupació que se sol·licita és damunt passeigs , no s’ha d'autoritzar: 

a)  la instal·lació d’expositors amb mercaderies de cap tipus, 

b) la instal·lació de cartells publicitaris amb peu o sostinguts per qualsevol altre mitjà. 
Solament es pot autoritzar  l'ocupació amb els següents elements:  taules,  cadires,  ombrel·les,

paravents rígids i estufes o calefactors exteriors. 
La  definició  dels  espais  susceptibles  d’ocupació  i  els  usos  permesos  estarà  sotmesa  a  les
variacions que comporti qualsevol modificació dels espais públics.

Article 7 Els establiments situats a carrers de calçada inferior o igual a cinc metres i de vorera inferior

o igual a un metre no podran ocupar la via pública mitjançant taules i cadires, excepte que

siguin carrers de vianants.

En cap cas s’autoritzarà cap mena d’ocupació davant d’entrades d’immobles (que no sigui la del

propi establiment)ni de sortides d’emergència.

Article 8 Els titulars de l’activitat comercial que tinguin instal·lats elements a la via pública, tindran que

mantenir nets els espais ocupats, pintats els expositors, taules, cadires i tarimes, tenir cura de la

neteja i manteniment dels tendals, ombrel·les, així com restituir els elements de la via pública

que per l’efecte directe o indirecte de l’ocupació resultin danyats. En cas d’incompliment respecte

aquesta obligació podrà incoar expedient sancionador respecte el règim sancionador d’aquesta

Ordenança o de l’Ordenança de Policia i Bon Govern. 

1. El titular de la llicència és responsable de mantenir l’espai públic afectat, les instal·lacions i la

seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat i seguretat. 

2.  Els  establiments regulats  en aquesta ordenança no podran originar  fums ni  males  olors  i

hauran de garantir la disponibilitat per part dels clients d’un cendrer, de manera que sempre

romangui neta la via pública.

 3. També seran responsables del manteniment de la neteja de les voreres o espais de vianants

que ocupen, en especial de la retirada de la via pública d’ampolles, envasos, gots i altres deixalles

produïdes per l’activitat de la instal·lació. Tanmateix, el titular serà responsable de procedir a la

neteja de l’espai públic afectat, diàriament, un cop finalitzada l’activitat. 

4.  Serà responsabilitat del titular de la llicència evitar els sorolls  que puguin comprometre  el

descans i la bona convivència veïnal.

Article 9 Tots  els  elements que s’instal·lin  (tendals,  para-sols,  estructures  amb para-sol,  tests,  cossiols,



jardineres etc.)  inclosa  la  subjecció  dels  mateixos  es  tindran  que  retirar  de  l’espai  públic

immediatament després de finalitzar el període de temps autoritzat per la llicència, excepte que

l’activitat estigui en funcionament tot l’any. El  temps per retirar els elements de la via públic,

acabat el  període de temps autoritzat  per la llicència,  serà d’una setmana. Si  no es retira en

aquest  temps,  ho farà  l’Ajuntament amb càrrec  al  titular de l’activitat  en base a la  figura de

l’execució subsidiària.

Article 10 Els propietaris dels establiments a qui s’autoritzi l’ocupació de part de la via públic estan obligats

especialment a complir el següent:

a) Deixar lliure l’accés a l’entrada d’edificis, locals comercials, galeries comercials, boques de rec o

incendi,  tapes  de  clavegueram,  sortides  d’emergència,  les  parades  de  transport  públic,  els

aparells de registre i control de tràfic i les zones amb jardins, així com tots els serveis d’interès

públic.

b) A cenyir-se estrictament a la zona autoritzada sense sobrepassar-la sota cap concepte i evitar

que els seus clients ho facin.

 c) Col·locar en lloc visible el permís corresponent per que pugui ser vist i consultat per la Policia

Local o per l’Inspector d’Obres i Tributs sense necessitat d’exigir la seva exhibició al propietari.

d) Les taules, cadires, tendals, ombrel·les, tests, cossiols i jardineres etc., seran de materials de

bona qualitat d’acord amb l’entorn. Podent l’Ajuntament obligar a l’interessat a la seva substitució

o restitució quan no es compleixin els estàndards mínims. No es permetrà mobiliari de baixa

qualitat  ni  publicitat  que  no  sigui  la  del  propi  establiment  i  amb  l’oportuna  llicència.  No

s’autoritzaran taules i cadires amb extructura de material tipus plàstic o resina de baixa qualitat, i

els materials haurean de ser perdurables (acer inoxidable o galvanitzat, alumini, fusta tropical o

tractada AC, polipropilè d’alta qualitat, fenòlics, etc.)

e) L’horari de servei al públic de les terrasses serà el mateix que el de l’establiment que en depèn

sense que abasti l’horari nocturn, durant el qual no poden produir-se sorolls a la via pública. Així

les terrasses romandran tancades de la 1 de la matinada fins a les 7:30 hores del matí. Podent-

se, en les terrasses, perllongar automàticament una hora l’horari de tancament els divendres,

dissabtes i  vespres de festa.  La recollida  dels elements i  neteja de l’espai  ocupat  s’haurà  de

completar  en un  termini  màxim de  trenta  minuts  des  del  tancament  de  la  terrassa.Aquests

horaris podran ésser limitats a criteri de l’Ajuntament per qüestions relatives a condicionants de

   l’entorn,     compatibilitat d’usos, proximitat a habitatges, queixes veïnals o molèsties reiterades

als veïns o ciutadans, degudament   verificades per la Policia Local, etc.

f)  Durant les hores de tancament del local, les taules i cadires recollides hauran d’estar dins de la

zona d’ocupació o dins del local.

g) Les instal·lacions de llum que es facin a les terrasses s’hauran d’ajustar al reglament elèctric de

baixa tensió.

h) En les terrasses no s’admetrà la instal·lació de cap tipus de fons acústica (musical, ambiental,

etc.)  ni  la  música  en  viu,  tret  de  les  zones  què  per  les  seves  especials  característiques

d’emplaçament  i  entorn  ho  permetin  i  tinguin  autorització  expressa  de  l’Ajuntament.  Queda

prohibida  l’ocupació  de  la  via  pública  amb  aparells  musicals,  televisions,  ràdios,  altaveus  o

qualsevol altre mitjà audiovisual.

i) Es prohibeix la col·locació en les terrasses de frigorífics, màquines expenedores de productes,

màquines de jocs i similars.

j) No es permetrà la col·locació de taulells, barres o altres elements de servei per a la terrassa en

l'exterior, havent de ser atesa des del propi local. Igualment, no es permetrà emmagatzemar o



apilar productes, materials ni residus al costat de les terrasses, tant per raons d'estètica i imatge

urbanes com d'higiene.

k) Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència.

l) Respectar estrictament la superfície o espai, o volada, per a la qual se li ha atorgat llicència

d’ocupació temporal i precària.

m) Mantenir la superfície o espai de la via pública ocupada temporalment, així com els elements

que s’hi  contenguin,  en les degudes condicions  de neteja,  manteniment,  ordre,  decor,  ornat,

salubritat i higiene. Per això, s’han d’adoptar les mesures necessàries per mantenir neta la via

pública i el seu entorn, disposant dels corresponents elements de recollida i emmagatzemament

dels residus que es poguin generar, de conformitat a la vigent ordenança de neteja; a aquestes

efectes, cada establiment ha de disposar d'una paperera a la zona ocupada de la via pública, i els

establiments de restauració i hostaleria, a més, han de disposar d'un cendrer damunt cada una

de les taules. No es permet emmagatzemar o acaramullar productes o materials a la via pública,

ni tampoc residus propis de les instal·lacions, tant per raons d’estètica com d’higiene.

n) No impedir mai el pas de vianants ni veïnats i veïnatges, respectant les mesures mínimes de

pas que estableix aquesta Ordenança.

o) Respectar els horaris que es fixin.

p) Respectar les condicions que s'establesquin a l'atorgament de la llicència i/o aquelles altres

obligacions específiques que s’hi puguin incloure per raons d’interès públic.

q) Retirar els elements de la zona o espai de via pública per a l'ocupació de la qual disposava de

llicència, en el termini màxim de tres dies comptadors a partir del cessament o paralització de

l’activitat  o  negoci,  o  de  la  finalització  del  termini  de  la  llicència,  o  quan  se'n  produesqui  la

caducitat o revocació. Si l’establiment es troba tancat per fi de temporada s’han de retirar tots els

elements de la via pública. 

r)  Garantir  en  tot  cas  l'accés  de  vehicles  d'emergència  en  les  zones  de  vianants  o  d'accés

restringit.

s) Respectar les prohibicions contingudes en aquesta Ordenança.

t) No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 

u) Retirar tots els elements instal·lats a la via pública quan ho demani l’Ajuntament, en haver-hi

circumstàncies que així ho requereixi com la celebració de festes locals, actes cívics, culturals,

religiosos, etc.

v) Les terrasses només podran realitzar la mateixa activitat i expendre els mateixos productes

que l'establiment del qual depenguin.

Article 11 S’ordenarà  la  retirada  immediata  de  les  ocupacions  de  la  via  pública  que  no  respectin  les

adequades condicions de seguretat, d’ornamentació i decoració pública, així com aquelles que de

manera reiterada provoquin escàndol i no respectin el descans dels veïns.

Article 12 Qualsevol  instal·lació de les contemplades a aquestes normes s’haurà de fer a punts que no

molestin al pas de vianants ni impedeixin la visibilitat de les senyals de tràfic, ni al damunt de

sortides normals o d’emergència d’espectacles i locals de pública concurrència, ni a la parada de

transports públics i sortides de vehicles, encara que l’amplada de la vorera ho permeti.

Article 13 Els  titulars  de les  autoritzacions  seran  responsables  d’advertir  als  seus  clients  dels  possibles

incompliments  dels  seus  deures  cívics  tals  com  la  producció  de  sorolls,  l’obstrucció  de  les

sortides d’emergència i  del  trànsit  de persones i  vehicles i  d’altres similars disposant,  en cas

necessari,  d’una persona encarregada de vetllar  perquè no es produeixin alteracions  d’ordre

públic. 

Article 14 L’atorgament de les llicència d’ocupació són a precari per tant, per circumstàncies d’interès



general  l’Ajuntament  es  reserva  el  dret  a  anul·lar  o  modificar  l’autorització  sense  dret  a

indemnització per part dels interessats, instruint expedient contradictori corresponent. 

Article 15 En els espais públics com voreres i andanes, els vetlladors i terrasses s’instal·laran, com a norma

general, davant de la façana del propi establiment, prop de la calçada. Quan es sol·liciti l’ocupació

en espais no compresos en l’apartat anterior, es farà per part dels serveis tècnics municipals un

estudi sobre l’impacte que es pugui ocasionar, acompanyat de la proposta corresponent. En cap

cas s’admetrà l’ocupació davant de sortides d’emergència ni guals d’entrada i sortida de vehicles.

En qualsevol cas, es garantirà l’entrada i sortida dels portals veïns. 

Article 16 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

En el  cas de locals  de pública  concurrència,  serà condició  inexcusable per  l’efectivitat  de la
llicència d’ocupació de la via pública amb terrasses la contractació d’una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil per un import mínim de 150.000 euros que hauran de presentar amb la
sol·licitud. Per a la pròrroga de l’autorització de la terrassa  caldrà presentar còpia del rebut
anual.

Article 17 Festes i activitats a la via pública.

Amb motiu de festes i activitats a la via pública, si fos necessari, i a requeriment de l’Ajuntament
per escrit i  motivat, el titular de la llicència haurà de retirar les instal·lacions que molestin o
siguin  incompatibles  amb  l’activitat  que  s’hagi  de  realitzar  sense  dret  a  cap  indemnització.
Aquesta situació d’excepcionalitat es podrà aplicar fins un màxim de 10 dies a l’any.

Article 18 Limitació i supressió de la llicència d’ocupació.

L’ocupació de domini públic amb terrasses no comportarà la consolidació de cap dret al titular
de la llicència. L’Ajuntament, per causes d’interès públic, en qualsevol moment podrà reduir-la o
deixar-la sense efecte, sense cap dret a cap indemnització. En tot cas, haurà de comunicar-ho al
titular de la llicència afectada per escrit motivat.

Article 19 Requeriment de garanties.

Els  titulars  de  les  llicències  hauran  de  garantir  el  correcte  ús  de  les  terrasses  mitjançant

l’aportació de  garanties en forma de fiança, aval o caució.

 a)  Per afectació amb elements fixes a la via pública, els serveis tècnics podran fitxar la quantitat
de la fiança .

Article 20 Obertura del pas de vianants.

No es podran situar confrontats,  els  tendals de la  façana de l’edifici  amb altres situats  a la
vorera. L’espai de pas de vianants ha d’estar descobert en la seva totalitat.

Article 21 Ubicació de taules i cadires, tanques i jardineres.

Les taules i  cadires es situaran,  sempre que es pugui,  a  la  banda de la  calçada i  guardant
sempre una distància mínima a la calçada de 0,40m. Les tanques i jardineres poden instal·lar-se
dins d’aquest 0,40m de seguretat.

Article 22 Ocupació de places i parcs,  bulevards i carrers amb accés restringit  a vehicles autoritzats.  La

distribució de les ocupacions en places, parcs,  bulevards i carrers restringits la realitzaran els

serveis tècnics de l'Ajuntament, que estudiaran cada cas en funció dels establiments inscrits per

tal de fer el repartiment de l'espai públic d'una manera equitativa. Aquesta distribució sempre

haurà de permetre un pas lliure de 2,50 metres d'amplada adherit a les façanes.

Article 23 Mòduls d'ocupació. L'ocupació de terrasses amb taules i cadires s'haurà d'ajustar a tres tipus de

mòduls: 
a) Mòdul bàsic 1,50 m x 1,50 m

b) Mòdul reduït 1,50 m x 0,80 m

Article 24 Les autoritzacions s'han de concedir sense perjudici del dret de propietat ni del dret de terceres

persones. No es poden arrendar ni cedir, ni directament ni indirectament, en tot o en part.



Article 25 Les autoritzacions d’ocupació de la via pública que són objecte d’aquesta Ordenança han de ser

resoltes per la Junta de Govern Local, vist prèviament els informes emesos pels serveis tècnics

municipals, i s’han d'ajustar al que disposa aquesta Ordenança.

Article 26 Quan  es  pretén  ocupar  domini  públic  marítim  terrestre,  l’Ajuntament  ha  de  disposar  de

l’autorització del titular del domini públic, que és la Demarcació de Costes, amb caràcter previ a

l’autorització de l’Ajuntament a favor de la persona interessada. 

El termini per sol·licitar l’ocupació i la seva durada, així com la resta de condicions que es puguin

imposar, s'han establir segons el que dictamini l’administració competent. Respecte als requisits i

la  documentació,  s’han  d’ajustar  al  que  estableix  aquesta  Ordenança  i  al  que  dictamini

l'organisme titular del domini públic.

Article 27 Traspassos i canvis de titularitat de les llicències.

Les llicències referides en aquesta Ordenança no són transmissibles.  La persona titular de la

llicència tampoc no pot cedir, ni totalment ni parcialment, a terceres persones el dret a utilitzar la

superfície o l'espai de la via pública, o la volada, de la qual s’ha autoritzat l’ocupació temporal i

precària. Això no obstant,  quan hi hagi un traspàs o canvi de titularitat d'un establiment dels

indicats  en  aquesta  Ordenança,  l'Ajuntament  pot  autoritzar  el  canvi  de  nom  de  la  llicència

d'ocupació temporal a favor del nou subjecte titular, si aquest ho sol·licita prèviament.

Article 28 Canvi de negoci o activitat.

En els casos en què la persona titular de la llicència d’ocupació temporal de la via pública canviï

de negoci o activitat, s’entén caducada la llicència i la persona interessada ha de sol·licitar una

nova autorització en correspondència amb la nova activitat.

Article 29 Revocació de la llicència.

1. Atesa la naturalesa precària de la llicència, aquesta és essencialment revocable en qualsevol

moment per raons d’interès públic, amb audiència a la persona interessada en un termini de 10

dies hàbils. Aquesta revocació no comporta indemnització de cap classe.

2. És procedent la revocació quan l’ocupació de la via pública sigui incompatible o conflictiva amb

la  circulació  de vehicles  o  vianants  per  circumstàncies  noves  no existents  en el  moment  de

l'autorització o de la renovació de la llicència. També és procedent la revocació de les llicències

per  canvi  o  desaparició  de  les  circumstàncies  que  en  determinaren  l’atorgament  o  per

sobrevenir-ne d’altres de noves que en cas d’haver existit llavors n'haurien justificat la denegació,

en els termes establerts per la normativa general aplicable.

Article 30 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  atorgat,  la  retirada  serà  executada
subsidiàriament per l’Ajuntament, essent les despeses a càrrec de l’interessat. 

Article 31 Òrgan competent.

L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador és l’alcalde/sa o en qui el/la mateix/a

delegui.



19. Normes aplicables a l'ocupació de la via pública.

Article 32 L’espai a ocupar de la via pública serà determinat per la Policia Local i pels Servei Tècnics de
l’Ajuntament, els quals estudiaran prèviament la sol·licitud d’ocupació realitzada per l’interessat.
En el supòsit de tractar-se d’ocupació de places, la Policia Local i els Serveis Tècnics municipals
estudiaran  i  determinaran prèviament,  la  superfície  total  d’ocupació  a  cada plaça,  que serà
distribuïda entre tots i cada un dels establiments existents a la zona. Totes les sol·licituds que es
formulen  relatives  a  una  mateixa  plaça  es  resoldran  conjuntament.  No  obstant  l’anterior
s’hauran de respectar sempre els accessos a habitatges, zones recreatives, zones enjardinades,
etc., que no podran ser utilitzades per instal·lacions de terrasses o elements anàlegs.

 
En relació a l’espai  ocupat regulat  en aquesta ordenança,  s’hauran de complir  les condicions

següents: 

a)  Respectar  la superfície,  el  nombre i  condicions dels elements per als  quals s’ha atorgat  la

llicència. No es podrà envair zones enjardinades, ni escocells de l’arbrat.

b) No  es  podran  instal·lar  o  dipositar  caixes,  ampolles,  contenidors  ni  altres  objectes  que

s’utilitzin per a l’activitat dins l’espai autoritzat ni al seu voltant si no es estan autoritzades de

forma expressa en la llicència.

c) Mantenir la superfície o espai ocupat de via pública, així com els elements que s’hi continguin,

en les degudes condicions de seguretat, neteja i salubritat. 

d) Reposar  el  paviment  i  els  desperfectes  ocasionats  com  a  conseqüència  de  l’ocupació  i/o

l’activitat  desenvolupada,  així  com fer-se càrrec de la senyalització vertical  i/o horitzontal  que

correspongui en cada cas.

e) No danyar els elements de mobiliari urbà que es troben al seu entorn.

f) No  impedir  o  obstaculitzar  el  pas  de  vianants,  de  veïns  ni  dels  vehicles  d’emergències,

garantint en tot cas la correcta accessibilitat. 
g) No afectar la seguretat del trànsit rodat de vehicles ni de vianants. 
h) No obstaculitzar l’entrada als habitatges i l’accés als hidrants, les boques de reg, les sortides

d’emergència, els guals permanents i altres elements de mobiliari públic. 
i)  Respectar  les  condicions  de la  llicència  i/o  aquelles  altres  condicions  específiques  que s’hi

puguin incloure per raons d’interès públic. 

j) Respectar els horaris que es fixin. 
k) Complir els requeriments que faci l’Ajuntament en matèria de reducció de terrassa o retirada

total d’aquesta, per interès general. 
l) Quan les ocupacions de la via pública es trobin sobre registres de serveis públics (aigua, gas,

electricitat,  telecomunicacions, etc.),  aquests hauran d’estar obligatòriament disponibles per al

seu manteniment i reparació. 
m) No  utilitzar  la  via  pública  per  emmagatzemar  més  taules  i  cadires  de  les  que  estiguin

contingudes en la llicència. Es podrà muntar part de la terrassa tenint amuntegades la resta de

taules i cadires contingudes en la llicència durant l’horari d’obertura de l’establiment. 
n)  Les taules i cadires i altres elements de mobiliari urbà han de retirar-se de l’espai de la via

pública per al que té llicència, en el termini d’un dia a comptar de la data de cessament definitiu o

de paralització temporal de l’activitat de l’establiment o de la terrassa, sigui quina sigui la causa

(tancament definitiu de l’activitat, vacances, caducitat de la llicència...).

o) Reposar el paviment, si és el cas, i els elements de mobiliari urbà afectats, en el termini màxim



de cinc dies, a comptar des del cessament o paralització de l’activitat de l’establiment o de la

terrassa. 
p) La terrassa no podrà interferir els itineraris accessibles i es tindrà en compte per a la seva

autorització la possible afectació als vianants en zona d’alta concentració comercial.

 q) Per  causa  d’interès  públic  degudament  justificat,  l’Ajuntament  podrà  sol·licitar,  amb  un

preavís d’un mínim de SET (7) DIES,  la retirada puntual de les terrasses en calçada i  la resta

d’elements continguts en la llicència. 
r) En relació a la resta de les terrasses, i per causa degudament justificada per l’Ajuntament, el

llicenciatari  haurà de permetre la retirada immediata temporal  del mobiliari existent, amb un

preavís de SIS (6) HORES. 
s) Queda  prohibit  en  tot  el  terme  municipal  tenir  les  mercaderies  directament  en  terra  i

desordenades.

Article 33 Quan en un carrer de vianants dos locals confrontants sol·licitin autorització per a l’ocupació de
la via pública amb terrasses, les seves respectives instal·lacions hauran de deixar el pas central
següent atenent a la tipologia de via pública:

 
a)  Si es tracta d’un carrer d’accés rodat prohibit i d’us exclusiu de vianants l’amplada mínima
que s’ha de deixar serà d’1,80 metres.
b) Si es tracta d’un carrer de vianant però d’accés rodat als veïns, l’amplada mínima que s’ha de
deixar serà de 3,00 metres.

En el cas que diverses de les instàncies presentades sol·licitessin l’ús de la mateixa porció del
domini  públic  en  idèntiques  condicions,  es  vetllarà  per  assolir  un  acord  entre  elles  amb
mediació de l’Ajuntament i, en cas de no ésser possible aquest acord, es decidirà unilateralment
per part de l’Ajuntament quin ha de ser el repartiment, ja sigui a parts iguals, de forma rotativa
o altres fórmules similars.

Article 34 Als carrers de vianants i a les voreres que per les dimensions pugui autoritzar-se l’ocupació de la
via pública, sempre s’haurà de deixar un passadís recte i lliure para el pas de vianants d’1,50
metres mínim.

Article 35 Quan es vulgui ocupar l’espai de la via pública de la vorera d’enfront així com els laterals que
limiten amb l’establiment,  l’Ajuntament  estudiarà cada petició i  ponderarà  tant la  superfície
d’ocupació com l’emplaçament a l’efecte d’atorgar o denegar la sol·licitud.

Article 36 Els cartells de menús o similars.
Es podran penjar a tots dos costats de la porta d’accés, amb una superfície d’ocupació màxima
de 0,75 metres d’amplada per 1,80 d’altura a cada costat. Si es col·loca algun d’aquests cartells al
terra, han d’estar dintre de la zona d’ocupació.

Article 37 Degut a l’horari d’ocupació permès, no s’autoritzarà cap nova ocupació d’instal·lació de terrasses
als bars musicals, cafès – cantants i cafès – concerts, sales de festa, discoteques, sales de ball,
etc, sempre que no estiguin disposades en un centre lúdic específic.  En tot cas l’Ajuntament
valorarà la  possibilitat d’autoritzar  l’ocupació considerant la no pertorbació  del  descans dels
veïns.



20.  Normes  d'instal·lació  de  tendals,  para-sols,  test,  cossiols,  jardineres,  estufes,  i

tancaments. 

Article 38 La instal·lació de tendals i ombrel·les fixes es considera una obra menor donat el fet de ser

un element desmuntable. 
La sol·licitud de llicència originarà dos fets imposables: 

 
a) La llicència d’obres menor, el règim jurídic de la qual ve reflectit per l’ordenança de Llicència
d’obres i per l’ordenança de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
b) La llicència d’ocupació de la via pública per taules i cadires i altres instal·lacions anàlogues,

quin règim jurídic és l’especificat per la present ordenança. 
 

La sol·licitud de llicència s’ajustarà els següents requisits formals:

 

1. Complementació del model oficial corresponent adjuntant la següent documentació:

 - Instància segons el model oficial on consti nom o raó social, cognoms, adreça i dades del DNI o

document identificatiu de la persona física o jurídica i,  el domicili  de la persona sol·licitant,  la

denominació  social  de  l’activitat  i,  les  seves  dades  fiscals,  el  títol  en  virtut  del  qual  sol·licita

l’autorització  i  la  descripció  de  l’activitat  que  pretén  desenvolupar,  així  com  els  elements  i

disposició dels mateixos que es pretenguin instal·lar a la terrassa. 

2.  Quan  el  signant  actuï  per  representació,  nom,  cognoms,  adreça  i  dades  del  document

nacional d’identitat i qualitat en què obra el signant. 
3.  Documentació acreditativa de l’alta censal de l’activitat a l’Agència Tributaria. 
4.   Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, amb indicació de la superfície a ocupar i nombre de
taules i cadires o tarima a emplaçar. En el plànol s’haurà d’assenyalar el conjunt del mobiliari

urbà que pogués existir en la zona d’influència de la terrassa.  
5.Tipus de terrassa a instal·lar: Amb para-sols o de muntatge obert amb tendals. 

6. Fixació de la duració de l’ocupació que pot ser: temporal (amb l’establiment d’un interval de

temps) o permanent (tot l’any).

7.-  Determinació del disseny dels elements a instal·lar (a escala),  amb expressió de les seves
dimensions, justificació del compliment de la normativa, especificació dels materials emprats,

sistema de subjecció, etc. 
8. Pòlissa de responsabilitat civil i incendis on s’inclogui la superfície corresponent a la terrassa.

9. Documentació gràfica de l’emplaçament de l’ocupació, tot indicant els elements de mobiliari

urbà existents, així com la disposició del mobiliari necessari per a l’activitat.

10.  Memòria  descriptiva  del  mobiliari  complementari  i  les  seves  prescripcions  tècniques

(marcatges o assimilables) o fotos del material i elements a instal·lar.

11. Si resulta pertinent, característiques de les instal·lacions a efectuar i de l’escomesa elèctrica,

que haurà d’anar acompanyada per un certificat d’instal·lador elèctric.

12.   Document de compromís de retirar  la  instal·lació  durant  el  període de tancament  de la

terrassa (nits) i quan finalitzi la llicència, i de reposar el paviment, si és el cas, i els elements de

mobiliari urbà afectats.

13. 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.



Atenent a les característiques de l’ocupació l’Ajuntament podrà requerir dels interessats que la

referida  documentació  estigui  signada per  tècnic  competent,  podent-se  demanar  així  mateix

document que acrediti l’assumpció de la direcció tècnica de l’obra.Els titulars de les instal·lacions

hauran de conservar els envelats,  tendals i  ombrel·les en perfectes condicions, sent motiu de

revocació de la llicència i  obligació de retirar-los l’incompliment de les ordres de l’Ajuntament

sobre el particular.

Article 39 Als efectes d’inspecció de l’Ajuntament, concedida la llicència, es marcaran al terra els límits de
l’ocupació que no podran ser sobrepassats sota cap concepte. Aquestes marques hauran d’estar
sempre visibles a la inspecció de l’Ajuntament.

Article 40 Si l’ocupació es fa a la calçada, serà en tot cas, sobre una plataforma o tarima de fusta, alumini o
acer,  al nivell de la vorera i el seu perímetre estarà delimitat per pilones o cordó passat per
barres verticals fixades a la pròpia plataforma d’una alçada no superior a 1,20 metres. Si es vol
ornamentar amb altres motius com ara jardineres de fusta, aquestes aniran col·locades damunt
de la plataforma o penjades a la barana perimetral  havent de volar a la part  interior de la
instal·lació.

Article 41 Els para-sols i tendals podran ser de roba u altres materials flexibles. 
Article 42 Els para-sols i  tendals .  

S’entén  per  ombrel·la  o  para-sol  aquell  estri  usat  per  resguardar  del  sol,  d’estructura  i  tela

lleugera i fàcilment plegable, d’una sola columna i tela de planta circular o poligonal.

 1. Podran instal·lar-se para-sols desmuntables i enretirables. 

2. Totes les ombrel·les del mateix establiment han de ser d’un únic color.  
3. Amb caràcter general queda prohibit perforar el paviment o fixar-hi aquests elements quan

puguin ser-ne causa de deteriorament. No obstant l'anterior, es permeten aquestes operacions

quan estiguin degudament justificades segons l'indret a ocupar i es realitzin sota la supervisió

dels serveis tècnics municipals, i una vegada finalitzat el període d'ocupació s'ha de restituir el

paviment a l'estat original. 
4. Els para-sols seran plegables i estaran a una alçada lliure mínima de 2,50 m i es permet el

serrell a 2,20m. La seva coberta serà de lona o similar, dels colors establerts en cada una de les

zones subjectes a les normes particulars d’aquesta ordenança, i de qualsevol altre color a la resta

de la ciutat. En la mesura del possible, els para-sols que s’autoritzin hauran d’ésser fabricats amb

materials que absorbeixin el soroll. 
5. La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la superfície destinada a

terrassa o tarima. 
6. Els para-sols tindran un diàmetre de 2,50 metres màxim i en cap cas ocuparan ni invariant

l’espai lliure de pas. 
7. Si la llicència comporta l’ancoratge del para-sol o para-sols en el paviment, es dipositarà una

fiança de 100 €/element que respondrà a la correcta restitució del paviment el dia que es retirin.  

 8. Seran de materials harmonitzats amb les taules i cadires

9. La superfície dels para-sols i tendals s'ajustarà a l'ocupació

10. Els suport seran amb materials inclosos al mobiliari i mai d'una secció superior als 10 cm

11.  Només, i previ estudi del cas per part dels serveis tècnics, es permetrà tancar verticalment

per la part posterior i els laterals.

12. Els tendals tindran la caiguda d'aigua cap a la calçada, mai cap a la façana.

Article 43 Als establiments, les mesures dels tendals mai no podran superar les dimensions autoritzades
per l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires, i la seva altura, des del terra fins al



començament del tendal no pot ser inferior a dos metres.
Per regla general no es permetran els tancaments laterals dels tendals. En tot cas les sol·licituds
dels interessats que pretenguin la realització d’aquests tancaments serà objecte d’estudi per
part de l’Ajuntament valorant ponderant totes les circumstancies concurrents a tal sol·licitud.

Article 44 En les instal·lacions de tendals amb fixació a terra no es podrà fer cap tipus d’obra o forat que
afecti a la via pública. Excepcionalment, i a sol·licitud dels interessats, podria autoritzar-se, previ
informe favorable dels servis tècnics.

Article 45 Tests, cossiols i jardineres

1.  Sols  es  podrà  autoritzar  la  col·locació  al  terra  de tests,  cossiols  o  jardineres  amb plantes

autòctones dins l’espai autoritzat per ocupar amb taules i cadires de restaurants, bars o cafès i

cafeteries.

2. No es podran situar de forma que facin tancament o que propiciïn la privatització de l’espai o

via pública.

3. No es podrà interceptar el trànsit dels vianants. Entre un cossiol o jardinera i el següent es

deixarà com a mínim la distància de 1 metre.

4. Els tests o cossiols seran de materials naturals o anàlegs de mateixa aparença, i amb la planta

compresa no podran superar els 50 cm. de diàmetre o costat i 0,90 d’alçada, excepte en el cas de

que es situïn dins espais entrants de l’alineació de façana i de forma que quedin fora de la zona

de trànsit habitual dels vianants.

5. Per la seva forma o estructura, tant del cossiol com el seu peu i la planta, no podran constituir

cap  molèstia  o  perill  pels  vianants  i  especialment,  cap  barrera  arquitectònica  per  persones

discapacitades, al qual efecte no tindran branques que sobresurtin més de 10 cm de la vertical

del cossiol o jardinera. Pel mateix motiu, tampoc es permeten els cossiols la qual forma de copa

dificulti la seva percepció amb els bastons, o que alguna part d’ells o del seu peu sobresurti de

forma perillosa. Els cossiols o les jardineres hauran de ser de característiques sòlides, amb una

base que asseguri la seva estabilitat en cas de vent o del contacte accidental dels vianants. Es

podrà  exigir  un  model  determinat  en  funció  del  lloc  on  s’hagi  d’ubicar,  i  segons  les  seves

característiques, l’Ajuntament podrà exigir la seva col·locació per delimitar la zona d’ocupació.

6. Les plantes no podran ser d'espècies verinoses, tenir punxes o brancatge que pugui resultar

perillós o molest pels vianants.

7. No podran dur cap tipus de publicitat ni ser usats comercialment per exposar productes o

mercaderies.

8.  S’hauran  de  poder  retirar  cada  dia  al  finalitzar  la  jornada  laboral  i  en  cap  cas  podran

obstaculitzar l’accés dels serveis de seguretat o neteja de la via pública.

9.  En  tot  cas  es  compliran  les  prescripcions  de  la  normativa  vigent  en  matèria  de  barreres

arquitectòniques.

10. S’admetrà la col·locació d’aquest elements quan estiguin recollits en la llicència.

Article 46 Estufes i calefactors exteriors. 

Són aquells elements de climatització de l’exterior, elèctrics o a gas butà o propà. 

1. No es permetrà la instal·lació d’estufes a gas que tinguin els cremadors i la zona de foc sense la

deguda protecció. Sols es permetrà la utilització de dispositius que mantinguin la flama dins vidre

o similar i tinguin protecció per evitar les cremades.

2. No es permetrà la instal·lació d’estufes elèctriques separades de la façana.

Per  obtenir  llicència  per  qualsevol  tipus  de  dispositiu,  serà  necessari  presentar  la  següent



documentació:

a) Informe  signat  per  Enginyer  Industrial,  Enginyer  Tècnic  Industrial  o  qualsevol  altre  tècnic

competent que dictamini que les estufes compten el distintiu CE i que compleixen la normativa

aplicable a l’efecte i les instruccions del fabricant en quant a la seva col·locació, que es troben a

una distancia mínima de seguretat de qualsevol para-sol o tendal, o altres elements com poden

ser línia de façana, arbres o fanals.

b) Declaració  del  titular  de  l’explotació  que,  per  a  la  utilització  d’estufes  compleix  amb  els

requeriments que dictamina l'ordenança.

c) Complirà amb les condicions d’utilització del fabricant de les estufes i les indicades a l’article 7

de la ITC MIE APQ 5, aquest darrer sols per a les estufes de gas.

d) Manté en vigor l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la totalitat dels elements de

l’ocupació de la via pública o si és el cas de la zona privada d’ús públic.

e) L’interessat haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, en un lloc fàcilment

accessible i d’un contracte amb una empresa subministradora per al subministrament de gas en

les  estufes.  Serà  responsabilitat  del  llicenciatari  el  manteniment  del  corresponent  certificat

d’instal·lador acreditatiu de les bones condicions de la instal·lació, mantenint l’esmenta’t certificat

en tot moment a disposició de l’Ajuntament. 
f) Compromís de retirar-les de la via pública al tancar l’establiment.

3. Per les estufes a gas, també haurà de complir els següents requisits per l’emmagatzemament

de botelles de gas:

a) Certificat signat per tècnic competent, Enginyer Tècnic Industrial, Enginyer Industrial o similars,

justificant que el local compleix amb les condicions de ventilació adequada que predica l’article 7

de la ITC MIE APQ 5, i que la càrrega de foc resultant compleix amb els requisits del codi tècnic de

l’edificació. 

b) Que dintre del local no s’emmagatzemen més de dues botelles de gas de menys de 15 kg. i

que el local no està a soterrani ni comunica amb ell i que disposa d’una ventilació permanent de

70 cm2 amb una obertura a la part inferior a menys de 15 cm del terra del local; o bé que les

botelles s’emmagatzemaran dintre d’un armari destinat exclusivament a les botelles amb una

ventilació  permanent  amb l’exterior  amb una superfície  de ventilació superior  a  1/100 de la

superfície de la paret o fons de l’armari d’acord amb el punt 2 de la ITC-ICG-06.

4. Només s’admetrà una estufa com a màxim per cada quatre taules autoritzades. Igual que la

resta d’elements, s’hauran de retirar diàriament de la via pública. 
5. La temporada en què es podran col·locar les estufes a la via publica serà la compresa entre els

mesos d’octubre a abril. 
6.  Tanmateix,  sempre  que  ho  autoritzi  la  llicència,  es  podran  instal·lar  altres  elements  de

climatització tals com  polvoritzadors d’aigua, etc., sempre sotmesos als criteris i característiques

requerits pels Serveis Tècnics Municipals.

Article 47 Cadires/tamborets.

Han de ser de tipus individual. No és permesa la utilització de bancs o elements similars. I no

s'admeten diferents models en la mateixa terrassa.

Article 48 Mampares, tanques i paravents.



a). Es podran autoritzar mampares, tanques i paravents. Seran transparents i sense encolatges al
terra. Les mampares hauran de complir amb la normativa vigent sobre aïllament acústic i tèrmic.

b). Podran ser de dos tipus:

b.1. Rígides, amb peus, separades del paviment un mínim de 10 cm, i d’una alçada no superior a 

1,70 m.

b.2. Flexibles, lleugeres, enrotllables amb suport des del tendal, i ancoratges al mateix. La seva

altura anirà en funció de l’altura del tendal.

Article 49 Terrasses integrades.

1. El sol·licitant podrà presentar un projecte de tractament integral de la terrassa, en el qual es

contemplin de forma conjunta diversos elements tendents a millorar l'estètica i  confort  de la

mateixa,  tals  com  a  instal·lacions  desmuntables  -envelats,  pèrgoles  o  similars-, maseteres,

mampares o uns altres, havent d'avaluar la seva incidència sobre l'entorn i les mesures previstes

per  a  la  seva  harmonització.  L'autorització  del  projecte  requerirà  l'acreditació  de  la  seva

compatibilitat  amb l'ús  comú de les  vies  o  espais  públics,  així  com,  previs  els  informes dels

Serveis  Tècnics  Municipals  corresponents,  del  compliment  de  les  previsions  de  la  normativa

ambiental, de supressió de barreres arquitectòniques, de prevenció d'incendis i altres que resulti

d'aplicació així com la prèvia llicència d'ocupació de via pública per a la instal·lació de veladores.

Referent a això, quan es plantegi la instal·lació d'una terrassa integrada en els voltants d'edificis

catalogats pel Pla General d'Ordenació Urbana, caldrà el previ informe de la Comissió Territorial

de Cultura.

2. Únicament s'autoritzaran les instal·lacions que siguin concordants amb el caràcter transitori de

les terrasses  de veladores,  limitació que es fonamenta en la necessitat  de garantir  l'ús comú

general  des  de la  perspectiva  de  la transitabilitat,  de  l'impacte  visual  així  com la  facilitat  de

desmuntatge en cas que l'interès públic així ho exigeixi. Haurà de garantir-se el pas de vehicles

d'emergència, així com l'accessibilitat d'edificis conforme a la normativa vigent.

3. A l'efecte del present article, s'entendran per instal·lacions desmuntables aquelles que precisin

com a màxim obres puntuals  de fonamentació  que en tot  cas  no sobresortiran  del  terreny;

estiguin  constituïdes  per  elements  prefabricats,  sense  elaboració  de  materials  en  obra  ni

ocupació de soldadures, i es muntin i es desmuntin mitjançant processos seqüencials, podent

realitzar-se  el  seu  aixecament sense demolició,  sent  el  conjunt  dels  seus  elements  fàcilment

transportable.

Article 50 Contaminació acústica.

1.  Els  titulars  de  les  llicències  hauran  de  vetllar  pel  control  de  les  molèsties  generades  per

l’activitat en la terrassa, especialment pel que fa al soroll, per mantenir les condicions fixades en

la llicència d’acord amb el nivell  guia establert en la zonificació acústica aprovada per l’àmbit

municipal corresponent. 
2. Es prohibeix la instal·lació de qualsevol element acústic extern o de megafonia, ni aparell de

reproducció de música, ni la realització d’actuacions o música en viu en les terrasses. No obstant,

es podran realitzar excepcions en aquest punt en aquells supòsits en que l’Ajuntament acceptés

puntualment  la  seva autorització  per  motius  d’interès popular  (celebracions  d’actes culturals,

festes de barri, festes majors o similars). En aquest cas, caldrà sol·licitar autorització expressa i



únicament es podrà atorgar si les característiques de l’emplaçament ho permeten i es duen a

terme les  mesures  preventives  que es  considerin  oportunes  pel  que fa  a  la  prevenció  de la

contaminació acústica. 
3. La recollida i col·locació del mobiliari de la terrassa es realitzarà amb el màxim silenci possible,

evitant l’arrossegament i colpeix del mobiliari. 
4.  El  titular  de  la  llicència  serà  el  responsable  d’advertir  al  públic  assistent  dels  possibles

incompliments  dels  seus deures civils  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.

Article 51 Condicions Tècniques.

 
1. La instal·lació elèctrica haurà d’integrar-se perfectament en el conjunt i s’ajustarà al reglament

de baixa tensió. No s’admetran instal·lacions d’aparença provisional. Aquesta instal·lació s ’ ha de

revisar  anualment  per  un  instal·lador  autoritzat  que  emetrà  el  corresponent  butlletí  de

conformitat. Aquest butlletí podrà ser demanat, en qualsevol moment, per l’Ajuntament. 
2. Les responsabilitats que derivin de les instal·lacions o ocupacions recauran sobre el titular de

l’establiment. 
3. Els titulars de les ocupacions seran els responsables de desmuntar o retirar els elements o

mobiliari  que ocupa la via pública els dies de fort  vent i/o tempesta.  En especial,  hauran de

retirar-se els para-sols i els tendals sempre que hi hagi la previsió de climatologia adversa.

21. Inspecció i sancions.

Article 52 L’Alcalde,  mitjançant  els  Serveis  Municipals  corresponents,  serà  l’autoritat  competent  per
controlar l’exacte compliment de les normes establertes a la present ordenança, així com per
fixar  les  sancions  derivades  de  la  resolució  de  la  instrucció  del  corresponent  expedient
sancionador.

Article 53 Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Faltes lleus:
a) La falta de neteja de la terrassa i del seu entorn. 
b) L’incompliment d’horaris.
c) El deteriorament lleu dels elements del mobiliari i ornaments urbans annexes a l’establiment
que es produeixin com a conseqüència de l’activitat objecte de la llicència i derivin directament
de l’activitat del titular de l’establiment o els seus empleats.
d) L’ocupació  de  major  superfície  de  l’autoritzada  i  major  nombre  d’elements  de  mobiliari,
sempre que l’excés no superi el 10 per 100.
e) No tenir en lloc visible la llicència ocupació.

2.Faltes greus:

a) La reiteració per dos cops en la comissió de falta lleus, durant el temps de concessió de la

llicència.

b) L’ocupació  de  major  superfície  de  l’autoritzada  i  major  nombre  d’elements  de  mobiliari,

sempre que l’excés superi el 10 i no excedeixi del 50 per 100.

c) La falta de neteja, higiene o neteja personal o dels elements de l’establiment, sempre que no



sigui falta lleu o molt greu.

d) La col·locació  d’envasos  o qualsevol  altre element fora del  recinte de l’establiment o lloc
autoritat per la llicència d’ocupació. En cas de que així es produeixi, a part de la corresponent
sanció, es procedirà a retirar per personal municipal els elements situat fora de l’establiment,
corrent a càrrec del titular les despeses que es produeixin.
e) El consum de productes fora de la zona d’ocupació de l’establiment

en que foren expedits.

f)  El deteriorament greu dels elements del mobiliari urbà i ornamentals annexes o atermenants
a l’establiment que es produeixi com a conseqüència de l’activitat objecte de la llicència i derivin
directament de l’activitat del titular de l’establiment o els seus empleats, quan no constitueixi
falta lleu o molt greu.
g) La  no  exhibició  de  les  autoritzacions  municipals  preceptives  als  inspectors  o  autoritats
municipals que ho sol·licitin. h) La instal·lació sobre la calçada d’elements d’ocupació fora de la
superfície ocupada.

3. Faltes molt greus: 
a) La reiteració de tres faltes greus durant el període de duració de la llicència o quatre faltes

greus en llicències alternes. 
b) L’ocupació de major superfície de l’autoritzada i major nombre d’elements de mobiliari, quan

l’excés superi el 50 per 100. 
c) Desobeir els requeriments dels inspectors i autoritats.

d) La falta de neteja, higiene o neteja personal o dels elements de l’establiment, sempre que no
constitueixi falta lleu o greu.
e) No desmuntar les instal·lacions un cop acabat el període de vigència de la llicència o quan així

ho ordeni el personal municipal. 
f)  L’exercici d’activitat en condicions deficients. 

g) Instal·lar elements de mobiliari no autoritzats pels serveis municipals. 

h) Incomplir les condicions tècniques d’instal·lació i dotació assenyalades a la llicència.

 
En  tot  cas,  per  l’excés  en  l’ocupació  o  la  no  retirada  d’aquesta  finalitzada  la  vigència
corresponent,  a  més  de  la  sanció  econòmica,  s’establirà  la  mesura  complementaria  de  la
retirada  pels  serveis  municipals  dels  elements  de  l’ocupació  i  els  costos  repercutiran
directament al titular de la llicència, utilitzant la formula de l’execució forçosa determinada per
l’art. 98 de la Llei 30/1992.

Article 54 A les infraccions indicades a l’article 29 li corresponen les següents sancions:

 - Per faltes lleus: multa de 30,00 a 60,00 euros.

- Per faltes greus: multa de 60,01 a 150,00 euros.

- Per faltes molt greus: multa de 150,01 a 500,00 euros podent ser revocada la  llicència. 



22. Disposicions addicionals.

Primera. Les autoritzacions de tancaments amb mampares seran valorades discrecionalment en

cada cas per l’Ajuntament, tenint en consideració els criteris que es considerin oportuns com la

superfície de la façana de l’establiment, amplada de la vorera, lloc, etc. 

Segona. Si bé la present ordenança regula l’ocupació de via pública municipal, també es trobaran

subjectes a llicència municipal els espais privats d’ús públic als que serà d’aplicació la present

ordenança, per tant el  règim jurídic d’aquests ocupacions serà el  mateix que l’aplicable a les

ocupacions de la via pública, diferenciant-se únicament en l’aspecte tributari. 

Tercera.  En dates determinades i  per motius  especials  com són les festes locals  i  patronals,

l’interessat en demanar l’ocupació de la via pública, s’haurà de dirigir a la Policia Local on se li

indicarà  si  es  pot  realitzar  l’ocupació  i  quines  són les  condicions  que  haurà  de  complir,  tot

liquidant la taxa fiscal inherent al fet imposable de l’ocupació. 

Quarta. Circumstancialment per motius de festa major o esdeveniments especials, l’Ajuntament

podrà concedir una ampliació de l’horari als establiments que es trobin en la zona d’influència, en

tot cas el tancament de la terrassa no sobrepassarà l’horari màxim permès pel tancament de

l’establiment.

23. Disposicions transitòries.

Primera. Les llicències d’ocupació de la via pública vigents a l’entrada en vigor de la present

ordenança hauran de demanar nova llicència en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en

vigor, sempre que les característiques de l’ocupació contradiguin la present ordenança, havent

d’ajustar-se l’ocupació al que determina la present ordenança.

 

Segona. Els titulars de llicències ja concedides gaudiran d’un termini de tres anys a partir de la

seva entrada en vigor per adaptar el mobiliari al que es disposa en la present.

 

Tercera.  L’Ajuntament,  mitjançant  el  serveis  municipals  corresponents,  durant  els  primers sis

mesos d’aplicació  d’aquesta  Ordenança,  controlarà  d’ofici  l’exacte  compliment  de  les  normes

establertes

 

Quarta. Les instal·lacions existents en el moment de l’aprovació d’aquesta ordenança quedaran

revocades quan es produeixi un tancament de l’activitat per un període superior a SIS (6) MESOS.



A partir d’aleshores, l’ocupació de la via pública s’haurà de realitzar segons el que es recull en

aquesta ordenança i les que siguin d’aplicació en aquell moment.

 

Cinquena.  A  criteri  dels  Serveis  Tècnics  Municipals,  i  quan  s’hagi  realitzat  una  inversió

considerada rellevant per adequar les terrasses de conformitat amb l’ordenança anterior, amb el

vistiplau dels tècnics pertinents, es podrà autoritzar temporalment l’ocupació de l’espai públic en

les condicions establertes en l’anterior ordenança, per un període màxim de CINC (5) anys, a

comptar des de l’entrada en vigor de la present ordenança.

24. Disposicions derogatòria.

Resten  derogades  totes  les  disposicions  municipals  d’igual  o  inferior  rang  que  s’oposin,

contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta ordenança.

25. Disposició final.

Única. La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2013, prèvia la seva

publicació íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Adam Tomàs i Roiget

Alcalde d'Amposta



26. Annex. Esquemes gràfics.

1) Ocupació via pública no permesa.

                        

2) Carrers transit sentit únic amb zona d'aparcament.

 



3 ) Carrers trànsit doble sentit amb zona d’aparcament.

4 ) Carrers trànsit de doble sentit amb o sense zona d'aparcament.



5) Carrers vianants accés rodat prohibit.

6) Carrers vianants accés rodat permès veïns.



7) Carrer amb passeig central.


