
DECRET

Sobre  la  incorporació  de  tramitacions  assistides  a  la  Carpeta  de   Tramitacions 
Assistides (codi TA15)                                      

El decret de l’alcaldia 265/2014, de 28 d’abril (BOP del 22 de maig de 2015) va crear la  
Cartera de tramitacions assistides (CTA), a l’objecte de realitzar presencialment pel ciutadà, 
en un sol acte, un procediment administratiu que agilitzi i simplifiqui la seva resolució, al 
temps que preveu la incorporació de noves tramitacions assistides (TA) a la CTA, per mitjà 
d’un procediment resolt per decret de l’alcaldia el qual fixarà les determinacions de la nova 
TA.

També determina la delegació en el tramitador de la signatura de l’alcalde, a efectes de 
resolució i del secretari, a efectes de fe pública, que es farà constar en el document únic de 
tramitació assistida (DUTA).

Per  això  i  fent  us  de  les  competències  atribuïdes  a  l’alcaldia,  es  proposa  resolgui  de 
conformitat amb la següent 

PART DISPOSITIVA

Primer.- Incorporar a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA), la tramitació assistida 
identificada amb el codi TA15, a la que correspon la següent fitxa identificativa:

Codi:  TA15

Denominació:  Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de 
terrasses de bars i restaurants i l’establiment d’usos comercials vinculats a 
establiments

Definició de l’objecte: Resolució sobre la concessió de la llicència d’ocupació de via pública 
per la  instal·lació de terrasses de bars i restaurants i extensions comercials.
 

Règim jurídic: Resolució amb delegació de signatura.

Document Únic de la Tramitació Administrativa (DUTA): l’unit com a annex 1.
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Departament: secretaria
Expedient núm. 0036/2014
Nom: tramitacions assistides



Tramitadora: Roser Escalé Riera, administrativa de serveis generals.

Horari en què es presta el servei: General d’atenció al públic.

Cita prèvia: Sí. Mitjançant el model de “Sol·licitud de cita prèvia per la tramitació assistida  
de  l’ocupació  de  via  pública  per  la  instal·lació  de  terrasses  de  bars  i  restaurants  i  
l’establiment d’usos comercials vinculats a establiments”.

Ordenances municipals aplicables:  

- Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

- Ordenança  Fiscal  núm.  14.  Taxa  per  parades,  barraques,  casetes  de  venda, 
espectacles  o  atraccions  situats  en  terrenys  d'ús  públic,  indústries  del  carrer  i 
ambulants, i rodatge cinematogràfic

- l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de 
terrasses  de  bars  i  restaurants,   per  tal  d'establir  usos  comercials  vinculats  a 
establiments. 

Legislació aplicable: 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 

ens locals.

Tramitacions prèvies: Sol·licitud cita prèvia per la tramitació assistida de l’ocupació de via 
pública  per  la  instal·lació  de  terrasses  de  bars  i  restaurants  i  l’establiment  d’usos 
comercials vinculats a establiments

Tramitacions simultànies: Comprovació dels requisits, expedició de la DUTA.

Tramitacions posteriors: 

- Donació de compte de la DUTA a la Junta de Govern Local.
- Informar a l’Àrea de Serveis Econòmics

Segon.-  Aprovar  el  model  de  Sol·licitud  de  cita  prèvia  per  la  tramitació  assistida  de  
l’ocupació de via pública per la instal·lació de terrasses de bars i restaurants i l’establiment  
d’usos comercials vinculats a establiments, unit com annex 2.
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Tercer.- Aprovar el model de Declaració responsable de renovació de l’ocupació de la via  
pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants, per tal d’establir usos  
comercials vinculats a establiments, unit com annex 3. 

Delegar la firma de l’alcalde a efectes de la resolució i  la del secretari  a efectes de fe 
pública, en la funcionaria  tramitadora d’aquesta TA, a efectes de la signatura del DUTA 
corresponent. I establir que la signatura efectuada en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de 
fer constar expressament aquesta resolució i la seva data, de la manera següent:
L’alcalde, p.d.s. (decret núm.... de data.....). La tramitadora (nom i cognoms)
Secretari, p.d.s. (decret núm.... de data.....)  La tramitadora (nom i cognoms)

Quart.- Establir que en cas d’absència de la tramitadora titular, ho serà la Sra. Olivia Elvira 
Aguilera, administrativa d’àrea espais públics, activitats i obres, a favor de la qual operarà 
també la delegació en aquest supòsit, en els mateixos termes per a la titular.

Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica 
municipal.

Cinquè.-  Declarar que

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i por ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu  davant  dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament,  es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.

Participació de qui signa:
L’Alcalde /disposa

El Secretari/dona fe transcrivint-lo al llibre de resolucions de l’alcalde

(Signat i datat electrònicament)
 

ANNEX 1: Model de DUTA Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la 
instal·lació de terrasses de bars i restaurants i l’establiment d’usos comercials 
vinculats a establiments
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ANNEX 2: Model de Sol·licitud de cita prèvia per la tramitació assistida de l’ocupació 
de via pública per la instal·lació de terrasses de bars i restaurants i l’establiment 
d’usos comercials vinculats a establiments
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ANNEX 3: Model de Declaració responsable de renovació de l’ocupació de la via 
pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants, per tal d’establir 
usos comercials vinculats a establiments
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