O R D E N A N Ç A F IS C A L
T A X A R E G U L A D O R A D E L 'O C U P A C IÓ D E T E R R E N Y S D 'Ú S P Ú B L IC A M B
T A U L E S I C A D IR E S A M B F IN A L IT A T L U C R A T IV A
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l del Reial Decret Legislatiu 22004, de 5 de març,
pel qual s´aprova el text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable
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Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té
lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa,
en els supòsits previstos a l’article 3 d’aquesta Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències,
o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.

Article 4art. Quantia
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la resultant de multiplicar el
número de taules, entesa aquesta com la unitat d’una taula, per la tarifa corresponent.
2.- Les tarifes de la taxa seran les següents:
43,51 euros/ taula
Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat
o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de temporada autoritzat.

4.1.-Obligació de pagament
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja han estat autoritzats, el
primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes.

2.- El pagament de la taxa es realitzarà :
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la
llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que disposa l'article 47.1 de la
llei 39/1988, de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència
corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
una vegada estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per ingrés directe
en la dipositaria municipal o allà on establís l’Ajuntament.
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3.- Els deutes per taxes poden exigir-se pel procediment administratiu d’apremi, segons
estableix l’article 47.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Article 5. Activitats que poden disposar de terrasses a la via pública
Les terrasses es podran autoritzar als bars i establiments de caràcter permanent de
restauració o degustació amb permanència d’ús públic. L’ús admès a les terrasses serà el
derivat de l’activitat principal de l’establiment autoritzada per l’Ajuntament i com a extensió
d’aquesta activitat.

Article 6.Definicions
En aquesta ordenança, els següents conceptes tindran el significat que a continuació es
defineix:
6.1.- Terrassa: l’ocupació en un lloc obert i lliure d'edificació, en domini públic o espais
privatius d'ús públic amb taules, cadires, para-sols i altres elements auxiliars, per a ús públic
i annexes a un establiment de restauració o degustació situat en planta baixa.
6.2.-Mobiliari: s'entén per mobiliari les taules, les cadires i els para-sols. La cadira és un
seient individual amb respatller, i a vegades, amb braços.
6.3.-Elements auxiliars: són els elements que donen suport al funcionament de l’activitat de
la terrassa. S’hi inclouen estufes, pissarres, taules i carrets auxiliars, jardineres i d'altres
elements similars.
6.4.-Establiments de restauració: són els definits a la normativa d’espectacles públics i
activitats recreatives d’acord amb la llei 112/2009.
6.5.-Establiments de degustació: són els forns de pa amb degustació, gelateries, iogurteries,
orxateries i altres establiments d’activitats similars sempre que els seus productes.

6.6.-Temporada: és el termini de vigència de l'autorització.
6.7.-Publicitat: és la forma de comunicació duta a terme en l’exercici d’una activitat
econòmica adreçada a promoure la contractació de béns o serveis i la difusió de missatges
de naturalesa social, cultural, política o qualsevol altra. Es distingeixen dos tipus de
publicitat: identificació i propaganda.
a) Identificació: és tota expressió gràfica encaminada a difondre entre el públic la informació
de l’existència d’una activitat en el mateix indret on es du a terme.
b) Propaganda: és tota expressió gràfica encaminada a difondre entre el públic marques,
símbols o qualsevol tipus d’informació de productes i de serveis, amb la finalitat de
promoure, de forma directa o indirecta, el consum, el coneixement o la contractació de béns
mobles o immobles o de serveis.

Article 7. Situació de la terrassa
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7.1.- Els principals criteris que determinarà l'autorització seran:
•
•
•

El pas lliure per a vianants en funció del tipus de via i de l’afluència de vianants.
Criteris relacionats amb l'ús general de la via pública, l’accessibilitat i l’interès
públic.
La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i d’incompliment de condicions de llicències anteriors seran motiu per
denegar la llicència municipal.

7.2.- La ubicació de la terrassa haurà de ser a la vorera contigua a l’establiment i al davant
de la façana del local. Quan la terrassa estigui situada adossada a la façana, no podrà
excedir la façana de l’establiment. Quan la terrassa es col·loqui a la banda de la vorada,
podrà excedir en un 25% la façana del local sempre que no interfereixi amb l’itinerari de
vianants, altres ocupacions, l’interès general, els interessos legítims de tercers o aspectes
de seguretat. En la mateixa vorera, de qualsevol amplada, no s’autoritzaran ocupacions
simultànies als dos costats. De manera excepcional, degudament justificades, sempre que
no afectin interessos públics generals, es podran autoritzar altres disposicions de l’ocupació,
quan la via disposi d’una rambla de més de 6 m o una plaça confrontant.
7.3.- En espais de gran valor patrimonial i/o de caràcter singular, d’alta concurrència de
vianants o perquè la ciutadania, en general, també ha de gaudir de l’entorn, i que seran
definits per decret d’alcaldia, la llicència de la terrassa vindrà definida per un plànol amb el
detall de col·locació de les taules, cadires i altres elements amb indicació de les distàncies
referides a elements urbans, mobiliari urbà i edificis. Els projectes hauran de definir i
concretar els models de mobiliari urbà de forma expressa. La llicència establirà el nombre de
cadascun dels elements de mobiliari i elements auxiliars a instal·lar i la distribució segons els
mòduls definits a l’Annex I. L’Ajuntament podrà marcar a terra la superfície concedida
d’ocupació amb una terrassa.
7.4.- La capacitat màxima de les terrasses no podrà excedir de 100 m2 per establiment.

7.5.- L’ocupació de les terrasses es podrà autoritzar en voreres a partir de 2,50 m d’amplada
amb les següents condicions, sempre que no es pugui col·locar en un altre espai.
•
•
•
•

En voreres d’amplada fins a 3 m, s’haurà de deixar com a mínim un pas lliure d’1,50
m respecte als elements estructurals i arbrat.
Voreres a partir de 3 m, s’haurà de deixar com a mínim un pas lliure d’amplada de la
meitat de la vorera respecte a la façana i d’arbrat.
En l’àmbit del Pla especial del Barri Vell s’haurà de fer un estudi singular.
L’ocupació de terrasses en places, rambles, sota voltes, jardins, xamfrans i
ordenacions irregulars de l’espai públic vindrà determinada per una ordenació amb
documentació gràfica aprovada per l’Ajuntament. Quan l’ocupació es faci adossada
a la vorada, s’haurà de situar a 0,50 m de la vorada.

7.6.-En el cas que s’obrin nous locals i sol·licitin ocupació amb terrassa, l’Ajuntament
redistribuirà de manera equitativa l’ocupació total. En cas que les sol·licituds siguin molt
elevades, l’Ajuntament atenent els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència podrà
convocar concurs públic.
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7.7.-La provocació de molèsties al veïnat podrà comportar de forma motivada:
•
•
•
•

La suspensió de la llicència.
La denegació de sol·licitud de llicència.
La reducció de la superfície d’ocupació.
La prohibició d’agrupació de taules

Article 8. Els horaris
8.1.- La terrassa es podrà col·locar o utilitzar a partir de les 7.30 h els dies feiners de dilluns
a divendres, i els caps de setmana i festius a partir de les 9.00 h.
8.2.- L’horari límit de l’ocupació serà l’establert a la llicència, en atenció a les peculiaritats de
l’establiment, de la zona i de l’època de l’any, que vindrà determinat, previ informe tècnic, per
un decret específic de l’Alcaldia.
8.3.- No obstant això, l’Ajuntament podrà atorgar motivadament, amb la sol·licitud prèvia de
la persona interessada, l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses en dates
assenyalades.
8.4.- L’incompliment de l’horari establert per a l’ocupació d’una terrassa podrà comportar una
suspensió temporal de la llicència i/o la denegació en les temporades següents.
8.5.- L’Ajuntament podrà reduir, mitjançant una resolució motivada, la superfície autoritzada
a cada establiment en carrers o places on hi hagi concentració de diversos establiments amb
terrassa, quan es constati molèsties.

Article 9. Elements del mobiliari i elements auxiliars que es poden col·locar en una
terrassa.
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9.1.- L’autorització de terrasses sempre inclou la col·locació de taules i cadires. La resta
d’elements vénen determinats pels següents requisits:
•

Para-sols. Els para-sols es poden posar en voreres superiors a 4 m. Separats de la
calçada 60 cm. Han d’estar situats dins de l’espai destinat a l’ocupació per taules i
cadires, tenint en compte que quan estiguin oberts no podran sobrepassar en vol
l’espai concedit d’ocupació. No es permet la fixació d’aquests elements directament
al paviment excepte en espais de configuració de rambla, plaça o xamfrans
d’àmplies dimensions. L’autorització haurà de ser expressa. Els dispositius de
subjecció han de garantir que quan es retirin els para-sols, no quedi cap element que
constitueixi un obstacle o anomalia que pugui provocar danys a les persones o
coses. El titular de la llicència està obligat a restaurar el paviment de la vorera quan
deixi de disposar de permís per ocupar amb terrassa.

•

Estufes. L’autorització d’estufes queda regulada per l’annex III.

•

Pissarres. Les terrasses que disposin de més de tres mòduls podran posar-hi una
pissarra. Quan la terrassa disposi de més de 10 mòduls en podrà posar dues. No cal
autorització expressa per instal·lar-les. El model haurà de complir les
característiques indicades a l’annex II.

•

Taules i carrets auxiliars. Els establiments tipus restaurant podran disposar d’una
taula o carret auxiliar sempre que l’ocupació sigui igual o superior a 8 mòduls.
S’haurà de col·locar dins de l’espai autoritzat i pot constituir límit entre terrasses.

•

Jardineres. En voreres de més de 4 m d’amplada, places i rambles, quan la terrassa
s’autoritzi a la banda de la vorada i el carril de la calçada sigui de circulació de
vehicles no restringit, es podrà autoritzar una fila de jardineres per segregar la
terrassa de la circulació. S’haurà de deixar un espai lliure mínim respecte a la
calçada de 50 cm i mantenir una separació entre elles de 30 cm com a mínim.
Caldrà presentar un projecte del conjunt de la terrassa. No es poden col·locar per
separar terrasses contigües. El mal estat de les jardineres o la vegetació serà motiu
per requerir-ne la retirada i no tornar-les a autoritzar.

•

Aparells de reproducció d’imatges. Amb motiu d’esdeveniments de rellevància, dins
de l’espai concedit de la terrassa, es podrà col·locar un aparell de reproducció
d’imatges sense emetre cap so, amb sol·licitud expressa prèvia i per un màxim de 24
dies a l’any.

9.2.- Tots els elements auxiliars s’hauran de col·locar dins de l’espai concedit per a la
terrassa i estar en bon estat de conservació.
9.3.- Les terrasses no poden tancar els laterals ni la part superior de l’ocupació mitjançant
pèrgoles, coberts i altres construccions permanents o semipermanents, únicament poden
cobrir aquest àmbit amb para-sols o tendals plegables subjectats a la façana de
l’establiment.
9.4.-Està prohibida la col·locació de tarimes i altres instal·lacions d’ocupació horitzontal
sobre el pla del paviment de la vorera.

9.5.- No es permet utilitzar arbres, fanals i altres elements similars de la via pública per a ús
auxiliar de les terrasses.
9.6.- Excepcionalment i en funció de les característiques arquitectòniques i comercials
especials dels diferents indrets de la ciutat, i prèvia presentació d’un projecte unitari del
conjunt, es podran autoritzar elements diferents als definits.
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Article 10. Disseny, materials i colors del mobiliari i els elements auxiliars
El disseny, els materials i els colors del mobiliari i els elements auxiliars d’una terrassa són
un component essencial en la configuració del paisatge urbà, especialment perquè
comparteixen l’espai més proper als vianants. Tots els elements que pertanyin a una
mateixa autorització i/o establiment han d'estar fets amb materials del mateix color, disseny i
textura, hauran d'harmonitzar entre si i amb l'entorn. En cap cas les terrasses poden tenir
unes característiques de disseny, de materials o cromàtiques que no s’adiguin amb la resta
de les terrasses del seu entorn i amb l'entorn arquitectònic. L’annex II, “Homologació de
mobiliari urbà i elements auxiliars a instal·lar”, regula aquestes característiques. En termes
generals, les taules, les cadires, els para-sols, les estufes de terrassa i d'altres elements que
s’hi col·loquin han de ser del material menys sorollós possible, i s’han d'adaptar, si cal, per
provocar les mínimes molèsties possibles, a més de complir tots els requeriments establerts
en aquesta ordenança.

Article 11. Publicitat
La publicitat en una terrassa es podrà fer de les següents formes:
a) Pissarres.
b) Damunt de cada taula també es pot col·locar un element publicitari dels productes que es
poden consumir de mida màxima DIN-A4. No s’admet la incorporació de marques ni codis
de productes.

Article 12. Sol·licitud de llicència
L’interessat haurà d’indicar:
a) L’activitat de l’establiment per la qual se sol·licita la terrassa.
b) El nombre de taules i de cadires que se sol·licita col·locar.
c) El nombre de para-sols.
d) Els elements auxiliars que demana col·locar-hi.
e) La descripció escrita i gràfica del mobiliari urbà i altres elements, amb especificació de les
mides, per a la primera llicència que se sol·licita i sempre que es canviï respecte a l’anterior
autorització.
f) Plànol a escala de la distribució del mobiliari i elements auxiliars respecte a la configuració
i elements estructurals i arquitectònics del domini públic.

Article 13. Naturalesa de la llicència i condicions generals
13.1.- Les llicències per ocupació de la via pública amb terrasses són de caràcter temporal.
13.2.- Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre l'alcaldia
no aprovi la seva caducitat o l'interessat o els seus representants legítims en cas de
defunció, no presenti la baixa justificada.
13.3.- Llicència es concedeix sens perjudici de tercers, essencialment revocable per raons
d’interès públic. L’atorgament de les llicències és discrecional sense que hi hagi cap dret
preexistent per obtenir-les. L’ocupació haurà de respectar tots els preceptes de la normativa
sobre d’accessibilitat.
13.4.- El titular de la llicència de la terrassa haurà de tenir l’autorització, plànol inclòs, a
l’interior de l’establiment perquè l’Administració pugui comprovar el compliment de les
condicions d’atorgament.
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13.4.- El titular de la llicència ha d'assumir l'obligació de mantenir neta la terrassa, i el tram
de via pública que li correspongui sempre que calgui, d’acord amb les disposicions d’aquesta
ordenança i l'Ordenança municipal reguladora de la neteja.
13.5.-Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i l'Administració municipal
necessiti per qualsevol circumstància l'espai que ocupa l'emplaçament de la terrassa, el
titular de la llicència l’haurà de retirar, amb avís previ i subsidiàriament per l'Ajuntament,
sense que el titular tingui dret a indemnització.
13.6.- Durant l’horari exclòs de l’autorització de la terrassa, el mobiliari podrà romandre a la
via pública sempre que estigui ben col·locat.
Quan una terrassa no s’utilitzi durant 48 hores consecutives, el titular de l’autorització està
obligat a retirar tot el mobiliari i els elements auxiliars de l’espai concedit.
13.7.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.
13.9.- Es limita el nombre de taules i cadires al passeig Comte Guifré (segons temporada):
a) De febrer fins abans de Setmana Santa
màxim 8 taules
b) De Setmana Santa fins setembre
màxim 12 taules
c) Octubre i novembre
màxim 8 taules
d) Desembre i gener
màxim 4 taules
No obstant això, des del mes de maig fins el mes de setembre (ambdós inclosos), es podrà
sol·licitar de forma expressa per part dels interessats a l´Ajuntament un increment de fins a
18 taules, sempre i quan la demanda ho requereixi i, hi hagi suficient espai per a col·locar
totes les taules sol·licitades per part dels diferents establiments.
Quan el Passeig es tanqui al trànsit com a conseqüència d’audicions de sardanes o actes
festius similars, s’autoritzarà fins un màxim de 50 taules (exclusivament pels dies de
celebració), tenint en compte que només es podran instal·lar fora del Passeig.

Quan a conseqüència de la celebració d’un acte festiu o esdeveniment, tot i que el Passeig
no es tanqui al trànsit, es podran autoritzar fins a un màxim de 16 taules de forma
excepcional i puntual només per aquell dia, sempre i quan la demanda ho requereixi.
13.10.-No es permet:
•
•
•

Instal·lar sistemes de reproducció sonor a les terrasses.
Fer projeccions, pintades o efectes visuals de qualsevol tipus sobre els elements de
les terrasses.
Apilar o instal·lar mobiliari i altres elements fora de l'espai concedit per la llicència.

Article 14. Inspecció
Correspon als agents de la Policia Municipal i als serveis tècnics municipals la inspecció i
control del compliment del que es disposa en aquesta ordenança per a les terrasses.
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Article 15. Potestat sancionadora
Les infraccions d’aquesta ordenança les sancionarà l’òrgan competent municipal, amb
instrucció prèvia del corresponent expedient, de conformitat amb els principis i procediments
regulats a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, i
supletòriament el RD 1398/1993 pel qual s’aprova el Reglament de procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora i altra normativa aplicable.

Article 16. Responsables
Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques titulars de les
instal·lacions o elements que ocupen el domini públic, o que desenvolupin l’activitat
infractora. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a les quals per llei
s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.

Article 17. Mesures cautelars
L’òrgan competent pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars legals
de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment. No
obstant això, es podran retirar els elements instal·lats, de forma immediata, sense necessitat
d’avís previ, i igualment van a compte del que resulti titular responsable, si escau, les
despeses d'execució subsidiària, transport i emmagatzematge, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin correspondre-li, quan es doni alguna de les circumstàncies
següents:
17.1.- Quan la instal·lació de l'element resulti anònima.
17.2.- Quan a criteri dels serveis tècnics municipals o dels agents de la Policia Municipal,
l'element ofereixi perill per als vianants o el trànsit rodat, bé per la seva situació, per les
seves característiques o per la seva deficient instal·lació.

Article 18. Classificació de les infraccions i sancions de les terrasses
18.1.- Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions
que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents
articles de desenvolupament.
18.2- Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
18.3.- La graduació de la sanció haurà d'observar la deguda adequació als fets i es tindran
en compte per a això els següents criteris d'aplicació:
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a) L'existència d'intencionalitat
b) L’existència de reiteració
c) L’existència de reincidència
d) La naturalesa i gravetat dels perjudicis ocasionats
e) La transcendència social i afecció als interessos generals
18.4.-Les sancions derivades de les infraccions administratives tenen la naturalesa de multa
i s'imposaran d'acord amb la següent escala: Infraccions lleus: fins a 150 euros. Infraccions
greus: de 150,01 a 300 euros i suspensió, denegació o reducció de la llicència Infraccions
molt greus: de 300,01 a 500 euros i suspensió, denegació o reducció de la llicència.
18.5.-La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i
perjudicis causats pels fets sancionats. La manca de resposta al requeriment de reposició
podrà donar lloc a l’execució subsidiària.

Article 19. Tipificació de les infraccions
19.1.- Són infraccions lleus:
1. Usar o ocupar el subsòl, el sòl o els espais elevats de la via pública o fer-hi instal·lacions
sense la llicència municipal corresponent.
2. Incomplir les condicions generals o específiques de la llicència municipal per la qual es
concedeix el permís d'ocupació de la via pública.
3. Instal·lar mobiliari que incompleixi les especificacions de l’ordenança.
4. Ocupar la via pública de manera que destorbi o obstaculitzi la lliure circulació de vianants
o vehicles o que pugui ocasionar danys a persones i altres elements de la via pública.
5. No retirar els material de l'ocupació després del requeriment previ de l'Ajuntament per
festes tradicionals o altres tipus actes.
6. Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal.
7. Incomplir l’horari de la llicència.
8. Ocupar més superfície de l’autoritzada i/o amb més quantitat d’elements de mobiliari dels
autoritzats.
9. Col·locar els elements de mobiliari i auxiliars en una distribució distinta a l’autoritzada.

10. Col·locar o instal·lar elements en arbres, fanals i altres elements estructurals i de
mobiliari de la ciutat.
11. Deteriorar qualsevol element de la via pública.
12. No retirar el mobiliari i elements auxiliars quan la terrassa està inactiva més de 48 hores.
13. No tenir a l’interior de l’establiment l’autorització de l’Ajuntament, plànol inclòs.
14. Provocar molèsties acústiques al veïnat.
15. Tenir en mal estat els elements de mobiliari i auxiliars a la via pública.
16. Negar-se a facilitar, quan es requereixin, la llicència o plànol d’instal·lació autoritzada, o
qualsevol altra desobediència als legítims requeriments dels inspectors municipals i agents
de la Policia Municipal.
17. No netejar adequadament les instal·lacions i l’espai ocupat de la via pública durant
l'horari d'ús i a l’hora de tancar.
19.2.- Són infraccions greus:
La primera i segona reincidència de les infraccions lleus.
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19.3.-Són infraccions molt greus:
La segona, tercera reincidència/reiteració, i les següents, en la comissió de faltes greus en
els darrers cinc anys.

Article 20. Prescripció
1. Les infraccions lleus prescriuen al cap de sis mesos, les greus després de dos anys i les
molt greus al cap de tres anys.
2. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d’un any, per infracció
greu al cap de dos anys i per infraccions molt greus al cap de tres anys.
3. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar a partir del dia en què es
cometi la infracció i el de les sancions, l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la
resolució que imposa la sanció.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Els establiments que desenvolupin les activitats indicades a l’article 3 resten
subjectes al compliment de les condicions tècniques d’aquesta ordenança, després del
requeriment previ formal efectuat per l’Ajuntament, amb excepció de les disposicions
generals que són de compliment immediat.
Segona. Els establiments degudament autoritzats com a botiga degustació podran accedir a
la categoria de bar sempre que les seves instal·lacions s’ajustin a les condicions tècniques
que fixa aquesta normativa.
Tercera. Els establiments de l’article 3 que duguin a terme obres de reforma o millora, així
com els canvis de titularitat, hauran d’adaptar-se a la normativa regulada en aquesta
ordenança.
Quarta. Els titulars de terrasses que tinguin autoritzats models de taules i cadires no
conformes amb aquesta ordenança gaudiran d’un període no definit per adaptar-se als

preceptes d’aquesta, entenen que s’adaptaran en el momet que canviïn el mobiliari de la
terrassa.

DISPOSICIÓ FINAL
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L’aprovació de la present ordenança i les possibles modificacions que puguin ser
necessàries s’ajustaran al procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. Aquesta ordenança entrarà en vigor 15 dies després
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Annex II: Homologació de mobiliari urbà i elements auxiliars a instal·lar

Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties estètiques i de solidesa. Aquest
annex regula les característiques d’aquests elements que es poden instal·lar a les terrasses.
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1. Models de taules i catires
Les taules i cadires hauran de complir els requisits següents:
•

•

•

Els elements estructurals han de ser de materials naturals (fusta, vímet, ferro,
marbre ...), d’altres materials que imitin amb autenticitat aquests materials
naturals o d’alumini. Els colors no poden ser estridents.
Els seients i respatllers de les cadires també podran ser de medul·la natural,
sintètica teixida, de resines o de lona amb colors ocres, marrons, verd
Cadaqués, marfil o similars o altres materials de qualitat.
En cap cas no es permetran taules i cadires de publicitat.

Els tamborets només s’autoritzaran en les configuracions del mòdul 1.
Les taules i cadires han de tenir tacs de goma per minimitzar el soroll.
Quan els establiments tinguin l’autorització per a l’activitat de bar o restaurant podran fer
servir taules de 80x80 cm per donar un millor servei.
2. Para-sols. Els para-sols han de ser quadrats o rectangulars, de 4 m de longitud
màxima dels costats, plegables i tenir un únic suport central. El cobriment ha de ser
de material de lona o similar, sense bambolines ni serrells, llisos i d’un color cru. El
suport ha de ser lleuger i desmuntable, de ferro, metàl·lic o de fusta. Tots els
components han de deixar una alçada lliure de, com a mínim, 2,20 m.
4. Pissarres. Hauran de ser dobles amb forma de V invertida. Les mides màximes
exteriors amb potes incloses són d’1,50 m d’alçada x 0,70 m d’amplada. No poden
disposar d’il·luminació pròpia ni contenir elements publicitaris, essent únicament
autoritzats el nom de l’establiment i els productes o plats que ofereixin.
5. Jardineres. Les dimensions màximes són 150 cm de longitud, 40 cm d’amplada i
50 cm d’alçada. Els materials han de ser de fusta, ferro, ceràmiques o similars. La
vegetació que s’hi planti ha de ser natural i s’ha de mantenir en bon estat.

6. Instal·lacions elèctriques. No es permet la instal·lació provisional de cap
conductor elèctric a nivell del sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de
vianants o usuaris de les terrasses ni cap d’aeri que pugui generar un impacte visual
negatiu. La instal·lació elèctrica per dotar de llum els para-sols ha de ser soterrada i
autoritzada expressament. La instal·lació elèctrica a les terrasses ha de complir el
Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries
ITC-BT. Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense
subministrament elèctric la instal·lació. Caldrà aportar la mateixa documentació per a
la seva autorització que la indicada a l’annex III.

Annex III: Estufes

ESTUFES DE GAS PROPÀ (GLP)
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Només pot sol·licitar permís per col·locar estufes l’establiment que disposi de llicència
municipal vigent per col·locar taules i cadires a la via pública. El permís de les estufes es
limita a la temporada compresa entre els mesos d’octubre i abril.
Les estufes han de ser models homologats i s’han d’adaptar a la normativa europea fixada
en la Directiva 90/396/CEE, de 29 de juny de 1990, relativa a la proximitat de les legislacions
dels estats membres que fa referència als aparells de gas o, si escau, aquella que resulti
d’aplicació i estigui vigent en cada moment. L’estructura de les estufes ha d’anar protegida
amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulació d’aquells elements que
emmagatzemin el gas propà.
S’autoritza una estufa a partir de quatre mòduls, un mòdul consta d’una taula i quatre
cadires. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny dels elements que
configuren la terrassa.
Les estufes s’han de retirar diàriament d’acord amb l’horari de la terrassa autoritzat establert
per normativa. No s’autoritza instal·lar estufes a menys de 2 m de qualsevol dels paraments
dels immobles, ni d’altres elements, com pot ser arbres, fanals i element de naturalesa
anàloga. La totalitat d’elements i mobiliari susceptibles de ser instal.lats a les terrasses no
pot en cap cas sobrepassar els límits establerts en l’àmbit de l’autorització. L’establiment ha
de desposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en un lloc de fácil accés.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNT AMB LA PRIMERA SOL·LICITUD:
Garantia de qualitat de les estufes i certificat d’homologació de la Comunitat Europea.
Catàleg on s’indiqui el model, les característiques, el material, el color, les dimensions,
etc. de l’estufa.

EN EL TERMINI DE 15 DIES POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ S’HA DE PRESENTAR:

Assegurança de responsabilitat civil vigent en la qual es reculli la instal·lació d’estufes a la
via pública.
Contracte amb l’empresa de manteniment i subministrament especialitzada en instal·lacions
de GLP i els seus derivats.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ:
Assegurança de responsabilitat civil vigent en la qual es reculli la instal·lació d’estufes a la
via pública.
Contracte amb l’empresa de manteniment i subministrament especialitzada en instal·lacions
de GLP i els seus derivats.
ESTUFES ELÈCTRIQUES:
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No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric a nivell del sòl que pugui
suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris de les terrasses ni cap d’aeri que
pugui generar un impacte visual negatiu.
La instal·lació elèctrica de subministrament de les estufes ha de ser soterrada. La instal·lació
elèctrica a les terrasses ha de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió i
instruccions tècniques complementàries ITC-BT. Finalitzat l’horari d’atenció al públic de
l’establiment, s’haurà de deixar sense subministrament elèctric la instal·lació.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA PRIMERA SOL·LICITUD:
Projecte de la instal·lació signat pel tècnic titulat competent.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ:
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per una empresa instal·ladora
Autoritzada, degudament tramitat per una EIC (Tüv Rheinland o ECA).

