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TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA MITJANÇANT LA INSTAL.LACIÓ DE TERRASSES DE BARS I 
RESTAURANTS I L’ESTABLIMENT D’USOS COMERCIALS VINCULATS A 
ESTABLIMENTS 
 
 
PREÀMBUL:    

 
La motivació d’aquesta ordenança troba el seu origen en la normativa aprovada per 
Junta de Govern Local del 7 de maig de 2012, de l’ordenança posterior que regulava el 
buit normatiu que contenia la regulació de les autoritzacions municipals per a la 
instal·lació de taules, cadires i altres elements per al desenvolupament d’activitats 
privades a la via pública i de la necessitat de regular les extensions comercials del 
municipi. Per aquest motiu, aquesta ordenança es troba dividida en dos capítols 
que regulen l’ocupació de la via pública. El primer capítol regula les terrasses i 
elements similars, i en el segon, les habilitacions de les extensions comercials. 
L’objectiu de la regulació es determinar les condicions d’ubicació, superfícies a 
ocupar, característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar, els 
horaris i el règim sancionador, compatibilitzant aquesta opció amb la convivència 
ciutadana i la voluntat d’aconseguir un equilibri entre els diversos usos i objectes 
que intervenen en l’ús i l’ocupació de l’espai públic.  

 
L’ús particular d’un espai públic amb les finalitats indicades fa necessària la 
coordinació de l’ús d’aquest bé per part d’altres usuaris prenent com a punt de 
partida la garantia dels drets dels veïns que resideixen en les proximitats 
d’aquests establiments i la garantia de les condicions de seguretat en el trànsit de 
vehicles i persones, circumstàncies que fa necessari que l’Ajuntament realitzi una 
tasca de comprovació de les condicions plantejades pels sol·licitants en l’exercici 
d’aquestes ocupacions privatives i com a conseqüència de les mateixes es 
procedeixi a la liquidació i percepció de les contraprestacions econòmiques 
contemplades en les següents ordenances fiscals. l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa (OF 12), que regula el capítol I i l’Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del 
carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic” (OF 14), que regula el capítol II. 
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Capítol I-TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS I ALTRES ELEMENTS 
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− Objecte i definicions 
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Capítol II-HABILITACIÓ D’EXTENSIONS COMERCIALS (art.10è a l’art.19è) 

− Objecte i definicions 
− Naturalesa i règim jurídic 
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− Sol·licitud de llicència i consideracions de les condicions d’extensió 

comercial 
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Condicions d’implantació-Article 7-Definició d’elements 
− Annex 1 -Mòdul Orientatiu (art.7a), tendals i para-sols (art.7 c), jardineres 

(art.7e) 
− Annex 2 -Vorera (art.5a) 
− Annex 3 -Calçada (art.5b), carrer de prioritat invertida (art.5a) 
 
 
Condicions d’implantació-Article 7-Colors preferents 
− Annex 4 -Articles 7a i 7c 
− Annex 5 -Extensions Comercials (art. 15) 
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CAPÍTOL I 
 

TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS I ALTRES ELEMENTS SIMILARS 
 
Article 1r. 
Objecte i definicions. 
 
Objecte : 
La present ordenança té per objecte regular el procediment i les condicions 
necessàries per l’autorització o denegació de l’ocupació de sòl de domini públic ( 
via pública, voreres, places, etc.) mitjançant la instal·lació de terrasses i altres 
elements de mobiliari similars als serveis d’establiments de restauració ( bars, 
restaurants, granges i semblants ). 
Definicions: 
A) Terrassa. S’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat en domini públic 

on s’ubiquin taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements auxiliars, per 
a l’ús públic al servei dels establiments de restauració, amb les que formaran 
una única unitat d’explotació 

B) Mobiliari. S’entén per mobiliari els objectes que formen part de la terrassa, tals 
com, taules, cadires, jardineres, arbustos, tendals, para-sols, estructures 
auxiliars, paravents i similar 

 
Article 2n. 
Naturalesa i règim jurídic. 
 
Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu i es regiran pel 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals. 
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència 
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó, l’atorgament de les llicències 
serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció. 

 
Article 3r 
Sol·licitud de llicència i condicions d’explotació de l’establiment. 
 
Tota autorització per l’ocupació de la via pública i altres espais públics amb taules 
i cadires o qualsevol altre tipus d’elements, inclosos els necessaris per 
desenvolupar les activitats de carrer autoritzables, es regiran per la present 
normativa, amb la consideració prèvia de que  tot el que no estigui expressament 
contemplat en aquestes no és autoritzable. 
No es pot instal·lar cap terrassa ni modificar-ne el nombre de taules i elements 
auxiliars autoritzats sense la corresponent llicència municipal. La sol·licitud s’haurà 
de formalitzar en el imprès habilitat per aquesta finalitat on hauran de constar totes 
les dades i la documentació necessàries per la seva tramitació. 
Qualsevol modificació substancial d’algun dels paràmetres de la llicència 
d’ocupació de via pública atorgada serà motiu de comunicació prèvia per 
adequació de la mateixa. 
Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars 
d’establiments que tinguin la preceptiva llicència / comunicació d’activitat, amb 
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control inicial de caràcter  favorable (si procedeix), i que, en el seu cas, acreditin 
estar al corrent de pagament de la taxa d’ocupació del període anterior al sol·licitat. 
Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública seran objecte de 
transmissió quan s’hagi produït la transmissió de titularitat de l’activitat principal. 
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via 
pública que el titular o l’explotador de l’establiment estigui en possessió d’una 
pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment extensiva als 
elements instal·lats a la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes 
indicades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost. 

 
Article 4rt 
Àmbit temporal i realització d’activitats al mateix espai. 
 
L’ocupació de la via pública es podrà sol·licitar per períodes mensuals concrets ( 
per mensualitats senceres sense possibilitat de fracció i amb data d’inici i fi 
coincidint amb el mes natural ) o per total de temporada, conforme al següent 
calendari : 
 
 

Temporada alta Temporada baixa 

Data inici Data fi Data inici Data fi 

1 de maig 31 
d’octubre 

1 de 
novembre 30 d’abril 

 
La sol·licitud de mensualitats o temporades en cada categoria ( alta i/o baixa ) 
determina l’aplicació dels condicionants específics previstos per cada una d’elles, 
especialment pel que respecta a limitacions d’horari d’instal·lació. 
A efectes tributaris, el període sol·licitat per l’interessat determinarà el càlcul de la 
taxa  segons les tarifes aplicables per temporada alta ( de maig a octubre ) i 
temporada baixa ( de novembre a abril ) segons l’establert a l’Ordenança fiscal 
vigent. 
Per properes temporades, i conforme la normativa vigent en cada moment, 
l’autorització serà prorrogable prèvia presentació d’una nova sol·licitud amb aquest 
objecte a la qual s’adjuntarà necessàriament còpia de la pòlissa d’assegurança i/o 
rebut vigent per aquest nou període, sense ser necessari que la mateixa incorpori 
el croquis i les altres especificacions si no es modifiquen els paràmetres de la 
llicència autoritzada originàriament. 
La autorització de la llicència es concedeix a precari essencialment revocable per 
raons sobrevingudes o d’interès públic, sense dret a cap indemnització. Per 
aquesta raó l’atorgament de les llicències serà discrecional, sense que hi hagi cap 
dret preexistent o invocació de precedents per a la seva obtenció. L’ocupació de 
domini públic s’entendrà atorgada sense perjudici de drets de tercers. 
L’autorització exclou l’ocupació de l’espai concedit sempre que l’Ajuntament hi 
tingui previst realitzar una altra activitat (festa major, fires, mercats, obres...). En 
aquest cas, l’Ajuntament ho comunicarà als titulars de la llicència afectats amb set 
dies d’antelació i, en resposta a aquest requeriment, els titulars de l’autorització 
hauran de procedir a la retirada de les instal·lacions i elements que molestin o 
siguin incompatibles amb l’activitat que s’hi hagi de realitzar sense dret a cap 
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indemnització. 
 

Article 5è 
Condicions generals de les terrasses 
 
Amb caràcter general, es col·locaran davant de la façana d’accés a l’establiment, 
de manera que es permeti garantir un espai lliure de pas per a vianants de 1,50m, 
per la vorera sense altres obstacles i no superant la longitud màxima de la façana 
de l’establiment, a excepció de les situades a les places. No obstant, l’Ajuntament 
podrà autoritzar una situació diferent, quan ho consideri oportú per raons d’interès 
públic o sota criteris justificats. 
S’estableixen les següents especificitats segons la disposició de la terrassa: 

a) Voreres, places i carrers de prioritat invertida. L’ocupació dels espais es 
realitzarà seguint les següents disposicions mínimes: 

- No es perjudicarà els drets dels vianants i veïns, havent de garantir-ne 
un pas lliure mínim de 1,50m. 

- No s’ocuparan les sortides de les vies d’evacuació de l’activitat. 
- En el cas que la terrassa s’ubiqui contigua a la vorada i no existeixi 

línia d’aparcament a la calçada, s’haurà de col·locar un sistema de 
protecció per garantir la seguretat dels usuaris, mitjançant una 
estructura de fusta d’alçada  entre 90 i 110 centímetres. En aquest cas 
s’haurà de dipositar una fiança de reposició dels elements urbanístics 
afectats, que es fixarà d’acord amb el cost de la reposició, estimat en 
20 €/u. Els seus vèrtexs es senyalitzaran amb sistemes 
fotolluminiscents homologats. 

- En el cas de disposicions als carrers de prioritat invertida, l’amplada de 
la terrassa serà com a màxim el 40% de l’ample total del vial, i es 
deixarà un espai lliure mínim de 4,00 metres pel pas de vehicles. Si 
l’àmbit d’ocupació de la terrassa inclou un escocell, caldrà deixar-lo 
enrasat amb la resta paviment segons la normativa vigent 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

b) Calçada. En els casos que no sigui possible la instal·lació de terrasses en 
voreres, i en el ben entès que existeixi una línia d’aparcament de vehicles i 
així ho permeti la configuració de la via, es prolongarà la vorera mitjançant 
una tarima annexa a la vorera en el frontal de la façana de l’establiment, 
seguint les següents disposicions mínimes: 

- La tarima de la terrassa serà de lames de fusta sobre llistons o d’un 
material que pugui suportar o absorbir els impactes dels vehicles que 
estacionin a la zona. 

- Es muntarà enrasada amb el nivell de la vorera respectant les 
condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

- L’amplada màxima de la terrassa serà de 2,10m, i 20 centímetres com 
a mínim més estreta que l’amplada destinada a l’estacionament de 
vehicles. 

- El perímetre rectangular al voltant de les taules i cadires estarà 
delimitat  mitjançant un sistema de protecció en les tres cares que 
limiten amb la calçada, per tal de garantir la seguretat dels usuaris. El 
sistema serà a base d’una estructura de fusta d’alçada entre 90 i 110 
centímetres. Els vèrtexs es senyalitzaran amb sistemes 
fotolluminiscents homologats. 
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- No es podrà ancorar al paviment de la via pública. 
- Permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior. 
- Tampoc s’admetrà la instal·lació de terrasses a la calçada en vies que 

formen part de qualsevol xarxa de carreteres aliena a la titularitat 
municipal, o en la que la velocitat permesa sigui igual o superior a 50 
km/h. Així doncs queda concretament exclosa d’autorització en 
aquesta modalitat la travessia de la N-141c, N-141, B451,BV4511, 
BV4512,BV4501 i C-16c 

- Els serveis tècnics municipals podran imposar més condicions si cal 
incrementar els nivells de seguretat dels clients i els usuaris de la via. 

 
En cap cas no s’admetrà la instal·lació de terrasses que dificultin l’accés a 
instal·lacions municipals o altres xarxes de serveis (embornals, arquetes de 
registre, boques de reg,...), així com pels serveis d’emergència a hidrants 
d’abastament d’aigua contra incendis. Igualment,  no s’admetran les terrasses que 
obstaculitzin els passos de vianants, carrils bici, accessos d’habitatges i locals, 
guals de vehicles, sortides d’emergència d’establiments, parades de transport 
públic, l’ús del mobiliari urbà, el correcte funcionament d’embornals i la pròpia 
escorrentia d’aigües pluvials per la via pública, i que ocultin totalment o 
parcialment o dificultin la visibilitat de la senyalització viària. 
En el cas que les terrasses coincideixin amb instal·lacions elèctriques per 
enllumenat públic o qualsevol instal·lació elèctrica pròpia a una distància menor 
de 2 metres, hauran de disposar d’una connexió de terra per totes aquelles parts 
metàl·liques i complir els requeriments de seguretat indicats en el vigent 
Reglament Electrotècnic per  a Baixa Tensió. 
Per delimitar la superfície ocupada, s’haurà de marcar el paviment amb pintura 
blanca situant-hi els quatre vèrtexs. Complementàriament també es podran 
col·locar jardineres o similars en tots aquells casos que la llicència ho permeti i 
amb el número que es determini; en cap cas podran instal·lar-se de manera fixa. 
Les autoritzacions s’atorgaran tenint en compte en cada cas les circumstàncies 
del trànsit de vianants i rodat i el lloc on es projecte. Quan per les característiques 
de la vorera contigua a l’establiment no es pugui concedir l’ocupació sol·licitada, 
excepcionalment es podrà autoritzar aquesta en un espai públic de superfície 
suficient el més proper possible a l’establiment, encara que estigui situat a l’altra 
banda de la calçada amb les mateixes condicions d’ocupació aplicables en relació 
a la calçada previ informe favorable dels serveis tècnics i la policia local on de 
forma específica es tracti, entre altres qüestions, les condicions de seguretat en el 
trànsit des de l’establiment fins la terrassa per part dels empleats i els clients. 
Excepcionalment es podrà admetre la possibilitat de trasllat o retirada de mobiliari 
urbà quan la seva situació afecti de forma decisiva la viabilitat de la terrassa i 
sempre que les circumstàncies tècniques i urbanístiques ho permetin. En el cas 
de trasllat o retirada d’aquest mobiliari, el seu cost anirà a càrrec de l’interessat. 
S’adjunten diferents croquis en els annexes 2 i 3 segons la disposició de la 
terrassa. 

 
Article 6è 
Horaris i obligacions de neteja 
 
La persona titular de la llicència ha de vetllar per garantir i respectar la tranquil·litat 
dels veïns. L’activitat comercial i l’ocupació en l’espai concedit amb presència de 
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clients serà permesa dintre dels següents horaris: 
 

Temporada baixa (novembre / abril) 

de dilluns a diumenge 
Hora d’inici Hora de finalització 
08:00 h 22:00 h 

Temporada alta (maig / octubre) 

de dilluns a diumenge 
Hora d’inici Hora de finalització 
08:00 h 24:00 h 

 
Cada establiment adaptarà el seu horari de funcionament en aquests espais dintre 
dels  límits horaris indicats als quadres anteriors. 
No obstant això, i per supòsits concrets degudament justificats en raons d’interès 
general o per evitar molèsties excessives, l’Alcalde podrà resoldre ampliacions o 
reduccions de l’horari general. L’horari establert podrà reduir-se per causes 
excepcionals, degudament justificades,  i també per molèsties greus i reiterades. 
En qualsevol cas, es fixa una tolerància (que en cap cas serà superior a mitja hora) 
per a la recollida i neteja de la zona ocupada de les terrasses, sense la presència 
de clients. 
L’espai utilitzat i els voltants hauran de quedar nets de deixalles ocasionades per 
l’ús de la terrassa. 
Les taules, cadires i elements auxiliars de petites dimensions (cendrers i 
papereres) tan sols ocuparan la via pública durant els límits de l’horari autoritzat. 
Aquests s’hauran de retirar obligatòriament dins el local un cop transcorregut 
l’horari autoritzat, mentre que en el cas d’elements fixes i pesats (tals com para-
sols o jardineres) hauran de quedar nets i recollits en una zona de l’espai autoritzat 
que no impliqui cap molèstia o perill per la resta d’usuaris de la via. Una vegada 
transcorregut el període de vigència de l’autorització s’haurà de retirar de la via 
pública tots els elements de la terrassa. 
Les terrasses compliran amb les prescripcions tècniques de protecció contra la 
contaminació acústica establertes en Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos. 
 

Article 7è 
Col·locació d’elements auxiliars 
 

a)Taules i cadires. Hauran de complir amb les següents condicions: 
- Les taules seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat de forma 

circular, quadrada o rectangular. 
- Les cadires seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb seient i 

respatller de peces d’alumini anoditzat. 
- Les cadires podran disposar de coixins i de respatllers, de material 

tèxtil, llisos i d’un únic color per a la terrassa (es podrà proposar algun 
dels colors preferents que recull l’annex 4: RAL 1013 blanc perla, RAL 
1015 marfil clar, RAL 9001 blanc crema). 

- Tant les taules com cadires disposaran de tacs de goma per evitar el 
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contacte directe de les parts metàl·liques amb el paviment. 
- De manera orientativa, la superfície ocupada per les diferents 

disposicions de mòduls que determina l’annex 1 és de 4m2. 
- Es podran valorar altres materials amb el ben entès que suposin una 

millora qualitativa i ambiental seguint els criteris que l’ajuntament 
determini per a cada cas en funció de l’entorn de paisatge urbà. 

b) Pissarres i taules anunciadores. Hauran de complir amb les següents 
condicions, sense perjudici de les extensions comercials: 

- No s’autoritzarà la col·locació de pissarres ni taulers anunciadors de 
preus enmig del pas, només es podran situar penjats en les façanes 
dels establiments, sobresortint un màxim de 10cm. 

- L’exposició d’articles davant d’un establiment resta prohibida. 
c) Tendals i para-sols. Hauran de complir amb les següents condicions: 

- Seran de material tèxtil i llis. 
- Es podrà proposar algun dels colors preferents que recull l’annex 4: 

RAL 1013 blanc perla, RAL 1015 marfil clar, RAL 9001 blanc crema. 
- El suport serà d’alumini polit anoditzat i desmuntable, i no dificultarà el 

pas de vianants. El recolzament no haurà de danyar el paviment de la 
via pública, tot i que excepcionalment es podrà autoritzar encastats al 
paviment amb una platina fixada amb cargols (en aquest darrer cas 
s’haurà de dipositar una fiança de reposició dels elements urbanístics 
afectats, que es fixarà d’acord amb el cost de la reposició, estimat en 
45 €/u). 

- Seran plegables de forma quadrada a quatre aigües, amb unes 
dimensions màximes de 2,5m x 2,5m. 

- En cas de col·locar tendals o para-sols l’alçada mínima de la part més 
baixa d’aquests serà de 2,20m. I en cap cas no podrà sobresortir de la 
superfície destinada a terrassa. 

- Només s’admetrà la publicitat del nom comercial de l’establiment o el 
logotip del municipi. 

- No s’autoritzaran la instal·lació d’aquests elements dintre de l’espai 
delimitat quan es trobin en les immediacions de parades de transport 
públic, sortides de vehicles i aparcaments. En el seu ús no hauran 
d’afectar la porta d’entrada dels edificis d’habitatges i comerços. 

 
d) Cendrers i papereres. Hauran de complir amb les següents condicions: 

- Cada terrassa haurà de disposar de les papereres i cendrers 
necessaris per garantir el seu correcte estat de neteja, salubritat i 
conservació. 

- Es prohibeix la instal·lació a la via pública de cendrers i papereres 
fixes, per part dels titulars d’establiments. La instal·lació d’aquests 
elements únicament podrà realitzar-se en l’espai privat d’accés als 
establiments o sobre les taules autoritzades. 

- El titular de l’establiment es farà responsable de l’estat de neteja, 
conservació i manteniment dels cendrers i papereres, essent possible 
que per raons d’ornat i salubritat pública l’autoritat municipal ordeni la 
retirada dels mateixos en cas que no compleixi amb dites obligacions. 

 
e) Jardineres. Hauran de complir amb les següents condicions: 
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- Es podran col·locar jardineres d’un material integrable amb l’entorn, 
preferentment de fusta, dins de la superfície ocupada per la terrassa. 

- La torreta tindrà unes dimensions, tal com indica l’annex 1, de 50cm 
d’amplada com a màxim, i entre 50cm i 60cm d’alçada. 

- L’altura total màxima inclosa la plantació serà de 120cm. 
 
f) Estufes. Hauran de complir amb les següents condicions: 

- Les estufes hauran de funcionar amb combustible gasós (gas propà, butà, 
o altres gasos liquats del petroli GLP). No s’admetran els models d’estufes 
de gas de tipus domèstic.  

- Les estufes han de ser homologades i disposar del pertinent marcatge CE 
de conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea, i han de complir 
amb la reglamentació tècnica corresponent per aparells de gas. 

- Les estufes s’hauran de situar a l’interior del perímetre autoritzat de la 
terrassa. 

- Finalitzat l’horari d’obertura de la terrassa de l’establiment, s’hauran de 
deixar sense funcionament les estufes. 

- Les estufes a col·locar hauran de posseir el menor consum energètic 
possible. 

- No s’autoritzarà instal·lar les estufes a menys de 2 metres de la línia de 
façana dels immobles, d’arbres, fanals i elements similars. S’indicarà la 
viabilitat de la instal·lació de les estufes a partir de la seva implantació 
específica.  

- Quan s’instal·lin estufes, els elements tèxtils de la pròpia terrassa (tendals, 
para-sols, paravents, entre d’altres) haurà de ser no propagadors de la 
flama.  

- No s’admet la instal·lació d’estufes elèctriques, ni tampoc altres 
instal·lacions de climatització en terrasses a l’aire lliure emplaçades a la via 
pública. 
 

g) Instal·lacions elèctriques. Hauran de complir amb les següents condicions: 
 

- Els aparells i receptors elèctrics només podran ser alimentats mitjançant 
instal·lacions autònomes (bateries o piles). No s’admetrà la instal·lació, ni 
l’alimentació elèctrica dels receptors de la terrassa a través de generadors 
elèctrics o grups electrògens.   

- Els aparells i receptors elèctrics, així com la seva instal·lació, compliran 
amb les prescripcions tècniques definides al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió vigent. 

- Les instal·lacions elèctriques (alimentades amb bateries o piles) seran 
executades per part d’un instal·lador autoritzat, inscrit al Registre d'Agents 
de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o als registres pertinents 
d’altres comunitats autònomes. 

- Finalitzat l’horari d’obertura de la terrassa de l’establiment, s’haurà de 
deixar sense subministrament elèctric la instal·lació (bateries o piles 
desconnectades). 

 
h) Fonts acústiques i audiovisuals. Hauran de complir amb les següents 

condicions: 
- No s’admet la instal·lació de cap tipus de font o emissor acústic 
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(musical, ambiental, televisors i pantalles, etc.), així com de música en 
viu. Llevat de les zones que per les seves característiques 
d’emplaçament i entorn ho permetin, i sempre mitjançant la prèvia 
autorització municipal. En cas de concedir-se aquesta autorització, 
sempre serà per una data concreta i un horari determinat. 

i) Estructures auxiliars (pèrgoles, marquesines). Hauran de complir amb les 
següents condicions: 

- S’ha de garantir l’estabilitat i el suport de l’estructura (es podran 
ancorar al paviment de la via pública) 

- En cap cas no s’admetrà elements rígids al sostre o laterals per 
realitzar el tancament més enllà dels propis elements estructurals de 
subjecció. 

- Les terrasses que tinguin sistema de protecció (barana), aquesta 
quedarà fora de l’estructura, en la cara exterior de la via pública. 

- L’alçada màxima lliure serà de 2,40 metres 
- L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les verificacions pertinents 

per garantir la seguretat dels vianants i dels usuaris. 
- El sostre serà opac i podrà cobrir-se fins al 100% de la superfície, amb 

un pendent suficient per assegurar l’evacuació efectiva de les aigües 
pluvials. 

- Com a màxim es podran tancar dos laterals, sempre deixant lliure el 
lateral més proper a l’accés de l’establiment.  

- El tancament del lateral fins a 1,00m podrà ser opac fins al 100%, a 
partir de 1,00 fins a 2,40m podrà ser opac fins un 30% de la seva 
superfície, la resta serà transparent.  

- Els laterals hauran de ser plegables i quedar plegats fora de l’horari  
d’obertura de l’establiment. 

- Els materials dels tancaments laterals com el sostre seran de lona o 
plàstic amb els colors que recull l’annex 4: RAL 1013 blanc perla, RAL 
1015 marfil clar, RAL 9001 blanc crema. 

- El fet de disposar de l’estructura no autoritza l’emmagatzematge de 
materials i mobiliari en el seu interior. 

- En cap cas s’admetrà cap mobiliari complementari que no siguin les 
pròpies taules i cadires. 

- L’ajuntament es reserva el dret d’instar el desmuntatge i retirada. 
- En el cas que resulti malmès qualsevol element de la via pública, la 

seva restitució anirà a càrrec del titular de llicència.  
- L’estructura haurà d’estar inclosa a la pòlissa de responsabilitat civil. 

 
j) Paravents. Hauran de complir amb les següents condicions: 

- Tindran una superfície mínima del 50 % amb material plàstic 
transparent, ocupant tot el lateral. 

- Asseguraran la seva estabilitat. 
- No es podran ancorar al paviment de la via pública. 
- Hauran d’estar inclosos a la pòlissa de responsabilitat civil. 

 
Per a la instal·lació de terrasses no s’alterarà el paviment existent a la via pública 
excepte en el supòsit previst a l’apartat i (estructures auxiliars – pèrgoles i 
marquesines) del present article. 
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Totes els elements (especialment les taules, cadires i para-sols) d’una terrassa 
hauran d’estar en adequades condicions tant estètiques com de conservació. 
Tots els elements auxiliars no contemplats en el present article no seran admesos. 
S’adjunten els croquis dels elements auxiliars en l’annex 1 i els colors preferents 
en l’annex 4. 

 
Article 8è. 
Documentació a aportar amb la sol·licitud de llicència. 
 
Serà necessari que juntament amb la sol·licitud de llicència s’acompanyi: 

 
1. Croquis de l’objecte de la sol·licitud, a escala preferentment 1:50, especificant: 

- La superfície (m2) a ocupar, especificant en metres l’amplada i 
llargada. També caldrà concretar-ne l’emplaçament mitjançant 
identificació de la via i número de façana davant el qual s’ubicarà; o en 
el seu cas, denominació de l’espai en el cas de places públiques. 

- Amplada de la vorera i espai lliure de pas per a vianants. En el cas de 
sol·licitar una disposició en calçada caldrà indicar les zones de pas 
habilitades i les  mesures a adoptar per la seva delimitació i instal·lació. 

- Número  i  identificació  d’altres  elements  auxiliars  segons  l’establert  
a l’article setè. En cas de tendals i para-sols, l’alçada lliure respecte la 
vorera,  dimensions d’aquests, etc. 

- S’haurà d’assenyalar els elements de mobiliari urbà que poguessin 
existir en la zona d’influència de la terrassa. 

- En cas de col·locació d’estufes caldrà assenyalar la seva ubicació dins 
de l’espai de la terrassa en el croquis. 

Caldrà adjuntar fotografies de l’espai de via pública a ocupar. 
Caldrà adjuntar documentació o exposició descriptiva dels elements (taules, 
cadires, para- sols, estructures auxiliars, paravents, etc.) amb especificació 
dels seus materials, dimensions, textures i colors a emprar. S’haurà 
d’acompanyar informe fotogràfic del model d’elements que es vulguin instal·lar. 

2. En el cas d’instal·lar estructures auxiliars i/o paravents caldrà indicar a la 
sol·licitud els períodes en que romandrà instal·lat. 

3. Identificació de l’activitat o activitats vinculades a l’ocupació (titular i 
denominació comercial de l’establiment respecte a l’activitat del qual es formula 
la sol·licitud). 

4. Còpia de la pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de 
l’establiment extensiva als elements instal·lats a la via pública, i amb les 
quanties mínimes indicades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost. La cobertura 
de responsabilitat ha de fer referència a eventuals danys i perjudicis als usuaris 
i a la via pública. En cas de trobar-se en situació de tramitació en el moment de 
formular la sol·licitud serà necessari aportar còpia de la proposta de pòlissa i 
un cop obtinguda la llicència, còpia de la pòlissa amb l’últim rebut de pagament 
conforme està vigent. En cap cas no es podrà iniciar l’ocupació i l’exercici de 
l’activitat en aquest espai sense disposar d’una pòlissa vigent amb efectes 
sobre l’activitat i els seus possibles riscos en aquest espai. 

5. Els titulars de les llicències d’autorització de terrasses que disposin 
d’instal·lacions elèctriques hauran d’aportar a l’ajuntament en el termini de set 
dies, comptats des de l’endemà de la notificació de la llicència, el certificat 
d’instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per instal·lador autoritzat, 
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acreditatiu que la instal·lació compleix el Reglament electrotècnic de baixa 
tensió i les instruccions tècniques complementàries que  li són d’aplicació. 

 
Article 9è. 
Adopció de mesures en cas d’incompliment. 
 
Respecte al funcionament de les terrasses com a complement de l’activitat 
comercial desenvolupada resulten d’aplicació les previsions corresponents en 
matèria de règim sancionador en la legislació vigent i en la normativa municipal 
corresponent (en l’àmbit de convivència ciutadana, ordenança de circulació i 
estacionament de vehicles). 

 
En cas d’incompliment de les condicions específiques en la present normativa 
(àmbit  temporal de l’ocupació, condicions generals de les terrasses, horaris i 
obligacions de neteja i col·locació d’elements auxiliars) l’Alcalde procedirà a 
sancionar en primera instància amb una multa pecuniària de 300 €. En cas de 
reincidència l’Alcalde procedirà a sancionar amb 600 € i la tercera vegada 
l’autorització per ocupar la via pública es podrà declarar extingida i l’ajuntament 
podrà intervenir per retirar de la via pública els elements integrants de les 
terrasses. En qualsevol cas, en supòsits de coincidència de tipus infractor en la 
conducta sancionable serà d’aplicació preferent i única el previst a la legislació 
vigent i a les  ordenances municipals. 

 
En cas d’incompliment de les normes mínimes contingudes a la present normativa 
i/o, en el seu cas, de les condicions específiques indicades a l’atorgar-se la 
llicència sol·licitada, s’habilita a la Policia Local a adoptar les mesures oportunes 
per obligar a retirar aquells elements ocupants de la via pública que no s’ajustin a 
les mateixes. 

 
L’ús d’aquests espais segons la llicència atorgada haurà d’adequar-se en tot 
moment a la normativa vigent en matèria de consum i publicitat dels productes del 
tabac i en cas d’incompliment serà d’aplicació el règim sancionador previst a la 
mateixa. 

 
Als establiments que hagin estat objecte de queixes dels veïns (justificades i 
causants de l’obertura d’expedient sancionador corresponent) en anys anteriors, 
no se’ls concedirà la llicència sol·licitada per preservar el descans dels veïns. 

 
La Policia Local podrà ordenar l’immediat cessament cautelar de l’activitat en 
casos de greu alteració de l’ordre i la convivència ciutadana i especialment en 
aquells supòsits d’infracció al article 23,e),f),g),h),i),n),ñ) de la Llei orgànica 1/92, 
de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana. 

 
e. L'obertura d'establiments i la celebració d'espectacles públics o activitats 

recreatives sense autorització o excedint dels límits d'aquesta. 
f. L'admissió en locals o establiments d'espectadors o usuaris en nombre 

superior al que correspongui. 
g. La celebració d'espectacles públics o activitats recreatives trencant la 

prohibició o suspensió ordenada per l'autoritat corresponent. 
h. La provocació de reaccions en el públic que alterin o puguin alterar la 
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seguretat ciutadana. 
i. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents 

o substàncies psicotròpiques en locals o establiments públics o la falta de 
diligència en ordre a impedir-los per part dels propietaris, administradors o 
encarregats dels mateixos. 

n. Originar desordres greus a les vies, espais o establiments públics o causar 
danys greus als béns d'ús públic, sempre que no constitueixi infracció penal. 

ñ. L'obertura d'un establiment, l'inici de les seves activitats o el desenvolupament 
del     seu funcionament sense autorització o sense adoptar totalment o 
parcialment les mesures de seguretat obligatòries o quan aquelles no 
funcionin o ho facin defectuosament, o abans que l'autoritat competent hagi 
expressat la seva conformitat amb aquestes. 

 
 

CAPÍTOL II 
 

HABILITACIÓ D’EXTENSIONS COMERCIALS 
 
Article 10è. 
Objecte i definicions. 
 

Objecte: 
 

La present ordenança, en el seu capítol II, té per objecte regular el procediment i 
les condicions necessàries per l’autorització o denegació de l’ocupació de domini 
públic (via pública, voreres, etc.) per part dels establiments en l’ampliació de la seva  
extensió comercial. 
Definició: 
Extensió comercial: Qualsevol mitjà físic o suport destinat a ampliar la superfície 
d’exposició i venda de productes d’un establiment comercial en la via pública o 
d’ocupació directa del domini públic amb productes a la venda.  
 
Article 11è. 
Naturalesa i règim jurídic. 
 
Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu i es regiran pel 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals. 
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència 
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó, l’atorgament de les llicències 
serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció. 
 
Article  12è. 
Productes i elements autoritzats 
 
Els productes i elements que es podran situar a la zona autoritzada de via pública 
per a extensions comercials comprendran exclusivament: 
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1) Els elements de suport dels productes a vendre autoritzats que hauran de ser 
mòbils (autoportants) de fàcil muntatge i desmuntatge.  
 

2) Els elements de publicitat i propaganda preferentment integrats en els suports 
de productes  (publicitat que no sigui aliena al propi establiment; o bé, si és 
publicitat aliena, referida sempre als productes exposats i integrada a 
expositors).  
 

3) Les pissarres, cartells i anuncis promocionals si estan dins l’àmbit de l’extensió 
comercial.  

 
4) Els elements que necessitin una connexió elèctrica que hauran d’ubicar-se 

adossats a la façana i la seva connexió s’haurà de realitzar a l’interior de l’ 
establiment. 

 
Per tant, s’entén que per defecte, els establiments comercials: 
 

a) No podran exposar productes en el domini públic  diferents als autoritzats 
per llur llicència, comunicació o declaració responsable subjecte a l’activitat.  
 

b) No podran situar els productes autoritzats al paviment o sòl, excepte pels 
casos de torretes, gerres i altres contenidors que per proporcions i pes, no 
puguin exposar-se de forma elevada. 

 
c) No podran emprar l’espai autoritzat com emmagatzematge o per acumular 

residus, envasos, embalatges, carretons o  cistelles. 
 

d) No podran situar-se màquines de venda automàtica, tancs destinats a la 
venda de gelats i elements anàlegs sense disposar de l’homologació prèvia 
i s’haurà de fer constar els advertiments que amb caràcter obligatori 
estableix la normativa d’ordenació del comerç minorista. 

 
e) No podran deixar cables elèctrics sense les mesures de protecció 

adequades. Caldrà que la connexió estigui a l’interior del propi establiment.  
 

f) No podran exposar aquells productes que suposin una ocupació 
desproporcionada de l’espai públic, per raons de mobilitat, seguretat i 
salubritat.  

 
Article 13è.  
Sol·licitud de llicència i consideracions  de les condicions d’extensió 
comercial  
 
Tota autorització per l’ocupació de la via pública i altres espais públics amb la 
condició d’extensió comercial es regirà per la present normativa, amb la 
consideració prèvia de que  tot el que no estigui expressament contemplat en 
aquesta no és autoritzable. 
No es pot modificar l’extensió d’ús de la via pública  sense la corresponent llicència 
municipal. La sol·licitud s’haurà de formalitzar en el imprès habilitat per aquesta 
finalitat on hauran de constar totes les dades i la documentació necessàries per la 
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seva tramitació. 
Qualsevol modificació d’algun dels paràmetres de la llicència d’ocupació de via 
pública atorgada requerirà la modificació d’aquesta.  
Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars 
d’establiments que tinguin la preceptiva llicència/ comunicació d’activitat, amb 
control inicial de caràcter  favorable (si procedeix), i que, en el seu cas, acreditin 
estar al corrent de pagament de la taxa d’ocupació del període anterior al sol·licitat. 
Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública es transmetran amb 
la transmissió de la titularitat de l’activitat principal. 
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via 
pública que el titular o l’explotador de l’establiment estigui en possessió d’una 
pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment extensiva als 
elements instal·lats a la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes 
indicades en el Decret 112/2010, de  31 d’agost. 
 
Article 14è. 
Àmbit  temporal   
 
La present regulació de les extensions comercials serà vigent  i  d’aplicació a partir 
de la seva data d’aprovació. 
 

La sol·licitud d’autorització d’aprofitament especial del domini públic  serà com a 
màxim d’un any. L’ Ajuntament podrà concedir la llicència per un termini inferior al 
sol·licitat per raons d’interès públic. 
En atenció a les característiques de les extensions comercials, en qualsevol 
moment es podran revocar les llicències sense dret a indemnització. 
Aquestes sol·licituds caldrà cursar-les com a mínim 15 dies abans de l’inici de la 
data per la qual es demana l’autorització.  
L’Ajuntament pot deixar sense efectes de forma temporal l’ocupació de l’espai 
concedit sense dret a indemnització si té previst realitzar una altra activitat (festa 
major, fires, mercats, etc.). En aquest cas, l’Ajuntament ho comunicarà als titulars 
de la llicència afectats amb 7 dies d’antelació.  
Quan l’espai concedit per la llicència es vegi afectat per obres municipals es podrà 
anul·lar la llicència i retornar els diners proporcionals.  
 
Article 15è. 
Condicions generals i determinació de l’àrea d’ocupació per extensions 
comercials    
 
Amb caràcter general, es col·locaran davant de la façana d’accés a l’establiment, 
de manera que es permeti garantir un espai lliure de pas per a vianants d’un mínim 
de 1,50m, de  la vorera sense altres obstacles i no superant la longitud màxima de 
la façana de l’establiment. No obstant, l’Ajuntament podrà autoritzar una situació 
diferent, quan ho consideri oportú per raons d’interès públic. 
Caldrà  deixar un pas lliure  d’ 1 metre d’entrada / sortida i vies d’evacuació de 
l’activitat. 
L’extensió comercial haurà de respectar i preservar els espais d’entrada de portals, 
guals, passos de vianants, accessos de vehicles   públics o de serveis, zona de 
parades de transport urbà, i no obstaculitzar arquetes de registres de serveis públics   
o    altres elements de mobiliari urbà. 
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En cap cas no s’admetrà l’habilitació d’ extensió comercial en espais que dificultin 
l’accés a instal·lacions municipals o altres xarxes de serveis (embornals, arquetes 
de registre, boques de reg,...), així com pels serveis d’emergència a hidrants 
d’abastament d’aigua contra incendis. Igualment,  no s’admetrà l’extensió si 
obstaculitza els passos de vianants, carrils bici, accessos d’habitatges i locals, guals 
de vehicles, sortides d’emergència d’establiments, parades de transport públic, l’ús 
del mobiliari urbà, el correcte funcionament d’embornals i la pròpia escorrentia 
d’aigües pluvials per la via pública, i que ocultin totalment o parcialment o dificultin 
la visibilitat de la senyalització viària. 
En el cas que l’ espai habilitat com extensió comercial coincideixi amb instal·lacions 
elèctriques per enllumenat públic o qualsevol instal·lació elèctrica pròpia a una 
distància menor de 2 metres no podran  utilitzar-se elements metàl·lics  
Les autoritzacions s’atorgaran tenint en compte en cada cas les circumstàncies del 
trànsit de vianants i rodat i el lloc on es projecte.  
Per fer el càlcul dels m2  d’ocupació real i la taxa del domini públic s’utilitzarà la 
projecció en planta de l’element. 
 
Per delimitar la superfície ocupada, es marcarà  el paviment amb pintura blanca 
situant hi els  vèrtexs de l’ocupació. 
 
Article 16è. 
Col·locació d’elements auxiliars 
 

Les pissarres, els cartells i els anuncis promocionals es podran col·locar a la via 
pública i la seva ocupació quedarà regulada segons la superfície que  ocupi en 
planta, compatibilitzant mínim 1m2 
 
Article 17è. 
Horaris i obligacions de neteja 
 
La persona titular de la llicència ha de vetllar per garantir i respectar la mobilitat  dels 
veïns. L’activitat comercial i l’ocupació en l’espai concedit haurà de ser com a màxim 
el mateix que l’horari comercial de l’establiment o negoci autoritzat. 
L’espai utilitzat i els voltants hauran de quedar nets de deixalles ocasionades per 
l’ús de la via pública com a extensió comercial.  
 
Article 18è. 
Tramitació i documentació a aportar per la sol·licitud de llicència 
 
Per tal  d’obtenir la llicència, caldrà sol·licitar prèviament la inspecció del tècnic 
municipal per tal que realitzi l’aixecament d’ una acta de replanteig i així es pugui 
iniciar el tràmit de sol·licitud per poder obtenir l’autorització per  l’ocupació de la via 
pública.  Aquesta sol·licitud es podrà realitzar mitjançant un model estàndard 
(disponible a la Web municipal). 
Un cop obtinguda una còpia de l’acta de replanteig i per tal de sol·licitar la llicència, 
serà necessari que s’aporti: 
a) Model de sol·licitud d’ocupació d’extensions comercial (disponible a la Web 

municipal) 
b) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil : de l’establiment extensiva als 

elements instal·lats a la via pública, i amb les quanties mínimes indicades en 
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el Decret 112/2010, de 31 d’agost. La cobertura de responsabilitat ha de fer 
referència a eventuals danys i perjudicis als usuaris i a la via pública. En cas 
de trobar-se en situació de tramitació en el moment de formular la sol·licitud 
serà necessari aportar còpia de la proposta de pòlissa i un cop obtinguda la 
llicència, còpia de la pòlissa amb l’últim rebut de pagament conforme està 
vigent. En cap cas no es podrà iniciar l’ocupació i l’exercici de l’activitat en 
aquest espai sense disposar d’una pòlissa vigent amb efectes sobre l’activitat 
i els seus possibles riscos en aquest espai. 

c) Document  acreditatiu de l’abonament de les taxes. 
d) Còpia de l’acta de replanteig 

 
Article 19è   
Règim sancionador  
 
L’incompliment de les condicions específiques de les extensions comercials per part 
del titular de la llicència podrà ser sancionat amb multes de 100,00€ fins a 300,00€ 
i si s’instal·len  sense autorització, amb multes de 300,01€ fins a 600,00€. 
 
En tot cas, l’incompliment de la present normativa, sense tenir en compte el règim 
sancionador, donarà lloc a la revocació de l’autorització. 
 
En cas d’incompliment de les normes mínimes contingudes a la present normativa 
i/o, en el seu cas, de les condicions específiques indicades a l’atorgar-se la llicència 
sol·licitada, s’habilita a la Policia Local a adoptar les mesures oportunes per obligar 
a retirar aquells elements ocupants de la via pública que no s’ajustin a les mateixes. 
 
Als establiments que hagin estat objecte  de sanció ferma via administrativa no se’ls 
concedirà la llicència.   
 
Disposició addicional 
  
En els aspectes no definits explícitament en aquesta ordenança seran d’aplicació 
l’ordenança de convivència ciutadana i altres normatives de legal aplicació. 
 
Disposició transitòria 
 
Els establiments de restauració i establiments comercials  que en el moment de 
l’entrada en vigor de la present normativa disposin d’elements de terrasses  o 
d’extensions comercials que no s’ajustin a les seves prescripcions, encara que 
tinguin llicència municipal, hauran d’ajustar-se als criteris definits en la present al 
cap de 3 mesos de la seva aprovació definitiva. 
 
Disposició 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. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor al mes següent de la publicació del seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini 
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; i romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació. 
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