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EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE L’ORDENANÇA
El Ple de l'Ajuntament en la sessió que tingué lloc el dia 9 de novembre de 1998 va aprovar
l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i es va publicar al BOPT número 27 de data 3
de febrer de 1999.
Aquesta ordenança en el capítol VIII, regula entre d’altres, l'ús de la via pública.
En el seu article 57 de llicència d’ocupació de la via pública, es determinen amb caràcter
general els drets i deures de compliment per als sol·licitants.
Havent transcorregut tretze anys d’ençà de la seva publicació, es creu convenient la creació
d’una nova ordenança d’ocupació de la via pública exclusiva per a les activitats de restauració,
on es delimitin tant els drets i deures generals, com aquelles qüestions que no es troben ara
normalitzades i que degut al pas del temps i a l’evolució de les activitats, cal normalitzar.
L’ús de la via pública i del domini públic, tan en aquesta ordenança (ocupació per a usos de
restauració) com en d’altres tipus, ha de incloure conceptes ( convertits en drets ) assumits
per la societat durant aquests últims anys.
El paisatge urbà, per exemple, ha anat incorporant-se poc a poc en la concepció dels
municipis fins a definir usos com, “l’ús natural” del paisatge urbà:
“Ús natural”: el dret col·lectiu de gaudir del paisatge urbà. Aquest ús natural ha de garantir
l’equilibri entre “l’ús natural individual” i “l’ús natural col·lectiu”.
“Ús natural individual”: és aquell en el que intervenen persones físiques o jurídiques i que
desenvolupen una activitat que no causa distorsió en el dret col·lectiu.
“Ús natural col·lectiu”: és aquell que s’ha format en la consciència ciutadana, definint una
imatge de ciutat recolzada en elements naturals, culturals, estètics i de seguretat.

Per tant es creu convenient incorporar ,en aquesta ordenança, aquests “usos” de paisatge en
l’ordenació de l’ocupació de la via pública.
També es creu convenient regular altres usos individuals o col·lectius que poden entrar en
conflicte amb el dret a l’ús natural del paisatge, entès en un sentit molt més ampli. Exemples
d’aquests serien el soroll, els horaris nocturns, etc...
La nova ordenança reguladora pretén:
a) Introduir i regular, en les activitats previstes que exerceixen els ciutadans en el
domini públic, “l’ús natural” del paisatge urbà.
b) Regular el procediment administratiu per a l’atorgament de llicències.
c) Establir les característiques dels elements i materials que s’hagin d’instal·lar a la
via pública.
d) Incloure normes bàsiques de seguretat.
e) Adequar les noves llicències d’ocupació a la normativa vigent actual, tant pel que
fa a horaris comercials, soroll, etc...
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f) Establir el règim sancionador.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1 – OBJECTE
La present Ordenança té com a objecte la regulació del règim jurídic a què ha de
sotmetre's l'aprofitament de terrenys de domini públic municipal amb terrasses de vetlladors o
un altre tipus d'instal·lació anàlogues, taules, cadires, para-sols, inscripcions, anuncis, rètols,
tendals, mostres, expositors, fanals, testos, màquines de gelats, de begudes i altres elements
anàlegs de propietat privada amb finalitat lucrativa al servei de bars i establiments de
restauració.
Aquest aprofitament de la via pública s’ha de considerar part integrant de l'activitat de la
restauració autoritzada.
En el sentit expressat anteriorment, es distingiran dos tipus d’aprofitaments:
a) El que suposi realització directa d'activitats en béns de domini públic de manera
que se’n produeixi una transformació. Aquests usos seran objecte de concessió per
a l’ocupació del domini públic.
b) El que suposi realització directa d'activitats en béns de domini públic de manera
que no se’n produeixi una transformació. Aquests usos són els que regula aquesta
ordenança i seran objecte de llicència per a l’ocupació temporal del domini públic.
En el marc d’aquesta ordenança i de les actuacions que es poden realitzar als béns de domini
públic:
a) Correspon a l’Ajuntament, amb caràcter general, vetllar per l’estat de
conservació dels béns de domini públic, així com portar-ne a terme la substitució i
els treballs de reparació i conservació, sempre que siguin de titularitat municipal.
No es poden executar cap mena de treballs, al domini públic, que comportin
modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense l’autorització expressa de
l’Administració.
b) Les persones que siguin autoritzades a ocupar algun espai, conforme a aquesta
ordenança, han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els
elements afectats degut a l’activitat realitzada, seguint les indicacions i sota la
supervisió dels serveis municipals corresponents.
ARTICLE 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ I PRINCIPIS
De conformitat amb allò que es disposa als articles 3 i 4 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, aquesta Ordenança es
basa en els principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els
fins que la justifiquen.
Aquesta Ordenança serà d’aplicació general en el terme municipal de Roquetes.
Les disposicions d'aquesta ordenança referents als aspectes estètics i sanitaris de les
terrasses i mobiliari urbà de les mateixes seran també d'aplicació a aquelles que s'instal·len en
domini públic del que sigui titular una altra Administració o en el domini privat (entenent per
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aquest últim, els que es troben dins de l'alineació oficial definida en les Normes Urbanístiques
del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana del nostre terme municipal).
Les ocupacions resten subjectes 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.
Les llicències seran concedides als sol·licitants que demanin l’ocupació de la part de la via
pública contigua a l’establiment comercial, amb el qual l’ocupació demanada formarà una
unitat d’explotació.
En el cas que el sol·licitant no disposi de llicència d’obertura de l’establiment, per estar
en tramitació, la llicència per a l’ocupació de la via pública es podrà concedir condicionada a
l’obtenció de la llicència d’obertura.
S’entendrà com a superfície d’ocupació la superfície determinada per la llargada i
l’amplada de la via pública ( inclòs passadissos ), ocupada pel mobiliari necessari per a la
instal·lació d’una terrassa de bar o similar i dels elements anàlegs d’un establiment de
restauració.
Es podrà ampliar l’espai d’ocupació als trams de vorera d’amplada suficient, sempre que
es respectin les portes d’accés als habitatges i locals, amb compliment de les condicions de
l’ocupació i disposin de l’autorització dels propietaris dels locals directament afectats.
Quan per les característiques de la via pública contigua a l’establiment no es pugui
autoritzar l’ocupació sol·licitada, es podrà discrecionalment autoritzar aquesta, en un espai
públic de superfície suficient el més proper possible a l’establiment i sempre que no s’accedeixi
a través de calçada oberta al trànsit sense pas de vianants o se’n dificulti la normal utilització
pels vianants. L’ocupació d’aquest espai requerirà l’informe o autorització d’altres
administracions quan així ho exigeixi la legislació sectorial.
A les terrasses situades en domini privat, la seva instal·lació no dificultarà l'evacuació
d'edificis o locals.
ARTICLE 3 – PROHIBICIONS I RESTRICCIONS GENÈRIQUES.
Amb caràcter general es prohibeix la utilització del domini públic, emparant-se en
aquesta ordenança, per a realitzar qualsevol activitat ( amb o sense ànim de lucre ) que limiti,
destorbi o exclogui la utilització a la resta de la ciutadania sense perjudici de la normativa
continguda als articles següents, respecte a l’ús comú i l’ús privatiu de la via pública.
Resta prohibit utilitzar el domini públic com a extensió de qualsevol activitat de bar o
restauració, sense autorització expressa.
Es consideren excloses d’aquesta ordenança les acampades, l’estacionament de
caravanes i autocaravanes amb vocació de pernoctació o permanència o qualsevol altra
activitat que comporti usos assimilables i puguin vincular-se a una activitat de restauració.
Aquestes utilitzacions seran sotmeses a autoritzacions excepcionals (en el cas de fires,
festes populars, etc...).
Es considerarà ocupació abusiva de la via publica l’estacionament de vehicles, vinculats a
la restauració, fora dels casos excepcionalment autoritzats de fires, festes populars, etc...
No es podrà utilitzar cap tipus de reclam de venda, sigui gràfic, sonor, etc...
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Resta prohibida la col·locació a la via pública (inclòs a l’interior dels vetlladors) de
màquines expenedores de qualsevol mena de producte, màquines de joc o similar, etc...
Resta prohibida la col·locació de pannells, adhesius o qualsevol altra forma de
propaganda, amb fins publicitaris o no, tret dels casos expressament autoritzats per la present
ordenança.
En cas d’incompliment, es considerarà responsable directa la persona que promogui la
contractació o difusió del missatge, i responsable subsidiària la persona autora material dels
fets.
Resta prohibit utilitzar els serveis públics ( aigua, electricitat, etc...) d’un altre immoble
que no sigui el que disposi de llicència d’activitat, tant si l’aprofitament es desenvolupa en via
pública o privada. En serà responsable solidària la persona titular de l’immoble, en el cas que
s’efectuï aquest aprofitament des de la seva propietat.
Les autoritats municipals competents retiraran cautelarment els objectes de qualsevol
mena abandonats, dipositats o instal·lats a la via pública sense la preceptiva llicència o
autorització municipal, quan no sigui possible identificar o localitzar en el mateix moment la
persona propietària o responsable, o quan aquesta es negui a retirar els esmentats objectes. A
aquest efecte, s’aixecarà la corresponent acta, en la qual quedarà constància de totes les
dades de l’actuació.
Les autoritats municipals competents podran retirar de la via i els espais públics els béns
de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut pública ho aconsellin.
Els accessos amb vehicles a les zones excloses al trànsit amb motiu de l’activitat a la via
pública degudament autoritzades, s’hauran de realitzar en els horaris que a aquest efecte
constin a la llicència. Fora d’aquests horaris no es permetrà l’accés o la circulació de vehicles a
motor als recintes.

TITOL II.-RÈGIM DE LES AUTORITZACIONS SUBJECTES A LLICÈNCIA
PRÈVIA.
ARTICLE 4 CONCEPTE D’AUTORITZACIÓ O LLICÈNCIA D’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC.
Es tracta d'una llicència o autorització d'ús privatiu sense transformació o modificació del
domini públic, d'acord amb allò establert a l'article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
Reglament de patrimoni dels ens locals.
El gaudi de l’ús comú especial i privatiu restarà subjecte a la prèvia obtenció de la
llicència o autorització municipal i al pagament de les exaccions corresponents, d'acord amb el
que disposa el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya , el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el reglament de patrimoni dels ens local, la present ordenança, el Reial decret
legislatiu 2/2004 de 5 de maig pel qual s’aprova el text refós de la llei , reguladora de les
hisendes locals i les ordenances fiscals vigents cada exercici.

ARTICLE 5. RÈGIM DE LES LLICÈNCIES
Els usos regulats per aquesta ordenança, sotmesos a l'obtenció de llicència prèvia,
s'entenen sempre subordinats a les necessitats de la ciutat, i les llicències que els emparin
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seran essencialment revocables per raons d’interès públic.
La llicència haurà d’indicar, obligatòriament, l’espai públic que s’autoritza a ocupar, el termini
pel qual s'atorga, el tipus d’ocupació, les instal·lacions i les condicions a complir. Igualment, i
quan es doni el cas, la possibilitat de pròrroga automàtica de la llicència.
ARTICLE 6.- SOL·LICITUD DE LES LLICÈNCIES.
Podran sol·licitar llicència per a les terrasses annexes dins d’aquest tipus d'ocupació de domini
públic qualsevol persona física o jurídica que tingui establiment de restauració.
Quant a les terrasses provisionals podran sol·licitar-les qualsevol persona física o jurídica que
presenti la sol·licitud i compleixi els requisits continguts en la ordenança i els exigits per la
legislació vigent.
Per a totes les sol·licituds de les llicències regulades a la present ordenança es requereix un
informe previ dels departaments municipals corresponents.
Quan es produeixi un canvi de titular d'un establiment que tingui autoritzada instal·lació de
terrassa, s’haurà de sol·licitar el canvi de titular de la llicència, sent prou la comunicació a
l'Ajuntament i el pagament de les taxes corresponents d’acord amb l’article 16, sempre que no
hi hagi variació d’alguna de les situacions assenyalades en l'article 8 d'aquesta Ordenança.
Si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres, la llicència urbanística
s’haurà d’atorgar anteriorment o simultàniament a la llicència d’ocupació.
El sol·licitant haurà de trobar-se al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries
amb l'Ajuntament.
Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:
Taules i cadires:
a) Autorització de l’Activitat vigent, sempre que es tracti de terrasses annexes a
establiments de restauració.
b) Fotografia de façana del local i zona on es pretenen instal·lar.
c) Nombre de taules i cadires i la resta d'elements que es pretén instal·lar.
d) Plànol de la ubicació de taules i cadires, ombrel·les o qualsevol altre element que
es vulgui col·locar, d’acord amb l’annex II, amb indicació dels metres lineals de
façana del local i de l’ample de la via pública a ocupar.
Terrassa amb vetllador:
a) Autorització de l’Activitat vigent, sempre que es tracti de terrasses annexes a
establiments de restauració.
b) Fotografia de façana del local i zona on es pretenen instal·lar els vetlladors.
c) Plànol a escala 1:50 de la totalitat dels elements que es pretenen instal·lar amb
indicació dels metres lineals de façana del local i de l’ample de la via pública a
ocupar o si s’escau la superfície ocupada, d’acord amb l’annex II.
d) Projecte i certificat realitzat per Tècnic competent, conforme als materials i a la
instal·lació així com les possibles afectacions als serveis públics, instal·lacions
municipals, mobiliari urbà, etc...
e) Documentació gràfica del mobiliari a instal·lar, aportant, al seu torn, els
documents indicats en l'art. 28 i a l’annex I d'aquesta Ordenança.
Terrassa provisional:
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a) Plànol a escala 1:50 de la totalitat dels elements que es pretenen instal·lar amb
indicació dels metres lineals de façana del local i de l’ample de la via pública a
ocupar o si s’escau la superfície ocupada, amb referències al lloc específic.
b) Certificat realitzat per Tècnic competent, conforme als materials i a la instal·lació
així com les possibles afectacions als serveis públics, instal·lacions municipals,
mobiliari urbà, etc...
c) Documentació gràfica del mobiliari a instal·lar, aportant, al seu torn, els
documents indicats en l'art. 28 i a l’annex I d'aquesta Ordenança.
d) Previsió de les dotacions de serveis.
e) Accés rodat, si s’escau, i horari d’accés al recinte. L’accés rodat només estarà
permès vinculat a la pròpia activitat ( muntatge, reposició, càrrega i descàrrega,
etc...).
ARTICLE 7.- ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES.
Les llicències es concediran per adjudicació directa als titulars dels establiments de restauració
contigus a l’espai públic sol·licitat. En el cas que els sol·licitants siguin més d’un, s’hauran de
tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
L’òrgan competent per l’atorgament de les llicències serà l’alcalde/ssa o el regidor o òrgan en
qui delegui.
El termini per a la resolució de la sol·licitud de llicència serà de dos mesos, transcorregut el
qual s’entendrà desestimada la petició, conforme a l'article 57.2 del Decret 336/1998, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
Totes les llicències s'atorgaran salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
La llicència no podrà ser arrendada directament o indirectament en tot o en part.
Una vegada sigui atorgada la Llicència Administrativa i en els supòsits que per part de la
Policia Local, es comprovi el no compliment de les condicions estipulades en l'esmentada
Llicència Administrativa, caldrà ajustar-se al que disposa el Capítol VI, d'Infraccions i Sancions
de la present Ordenança.
El sol·licitant haurà de trobar-se al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries
amb l'Ajuntament.
ARTICLE 8. TRANSMISSIBILITAT DE LES LLICÈNCIES.
Les llicències són transmissibles llevat quan s’hagin concedit tenint en compte les
característiques particulars de la persona autoritzada.
Com que es tracta d’un aprofitament de la via pública vinculada a una activitat de restauració,
es podrà produir la transmissibilitat de la llicència en el cas que es tracti d’un canvi de
titularitat de l’activitat, sense cap modificació.
No seran transmissibles les autoritzacions d’ocupació quan s’iniciï un nou expedient d’activitat
o es tracti d’una ampliació.
Les persones que intervenen en la transmissió de la llicència han de comunicar-ho per escrit a
l’Ajuntament, qui ha de comprovar que no es troba compresa en els supòsits anteriors.
En defecte de comunicació, les persones intervinents en la transmissió són responsables
solidàries dels danys que puguin derivar-se de l’actuació.
ARTICLE 9. DURADA
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Les llicències s’atorguen fins al 31 de desembre de cada any.
En cap cas podran atorgar-se llicències per a temps indefinit, la seva durada serà de 1
any o bé el període temporal que es fixi dins de l'any, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
corresponent.
A les llicències que ocupin calçades o espais d’estacionament hi constarà el termini de
l’autorització i , si és el cas, els períodes en que no se’n podrà fer ús. Aquests períodes es
determinaran per part de la Corporació en funció de Festes Majors, festes locals, revetlles o
qualsevol acte o event que ho faci aconsellable per motius de seguretat, mobilitat, etc...
Durant aquest període, s’haurà de desallotjar completament l’ocupació.
Les llicències es renovaran per períodes de la mateixa durada mitjançant el pagament de la
taxa corresponent, sempre que no existeixi variació en el subjecte passiu, superfície, elements
instal·lats i en el temps d'ocupació respecte de la llicència inicialment concedida.
ARTICLE 10. EXTINCIÓ DE LES LLICÈNCIES.
Les llicències regulades a la present ordenança podran extingir-se:
- D'ofici. Es produirà la revocació de la llicència quan es produeixi l'incompliment de
qualsevol de les condicions sota les quals ha estat concedida la llicència, entre elles el
pagament de la taxa anual corresponent, o bé per raons d'interès públic després de la
incoació prèvia de l'oportú expedient.
- A instància de la persona titular de la llicència, qui la podrà sol·licitar mitjançant una
instància dirigida a l'Ajuntament.
Les llicències poden revocar-se en qualsevol moment. Aquesta revocació no comportarà
indemnització quan sigui motivada per raons sobrevingudes d’interès públic o per
incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència. En el primer cas, l’interessat tindrà
dret a la devolució de la taxa prorratejada per mesos naturals.
Un cop declarada l’extinció de la llicència, la persona titular que n’havia estat, haurà
d’executar les obres i actuacions per tal de reposar la via pública al seu estat inicial.
L’incompliment de les obligacions comportarà l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament
en tot el que afecti el manteniment de la via pública. Les despeses derivades de l’execució
subsidiària aniran a càrrec de la persona titular de la llicència, sense perjudici de les sancions
que corresponguin.
ARTICLE 11. TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES.
Un cop presentada la sol·licitud acompanyada de la documentació que consta a l’article 6,
s’emetrà informe per part de:
Serveis Tècnics: referent a la adequació de la instal·lació a l’ordenança.
Policia Local: referent a les incidències de la instal·lació a la via pública i les
afeccions al trànsit rodat i de vianants, o qualsevol altre aspecte de les seves
competències.
Un cop realitzats els informes, es procedirà a l’atorgament, si procedeix, de la llicència per part
de l’òrgan competent.
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TÍTOL III.- ÚS PRIVATIU D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Capítol I.- Ocupació.
ARTICLE 12.- TIPUS
L'aprofitament objecte de la present Ordenança es podrà realitzar en alguna de les
modalitats següents:
- Taules i cadires.
- Terrasses:
Annexes: Ocupació mitjançant terrassa annexa a establiment de
restauració del sòl de domini públic.
Provisionals: Ocupació mitjançant terrasses de caràcter provisional del sòl
de domini públic.
L’aprofitament podrà ser anual o temporal, depenent de la durada de l'autorització
administrativa. En el cas de terrasses provisionals l’ocupació sempre serà temporal.
ARTICLE 13.- CONCEPTE
S'entendrà per tipus d’ocupació de terrenys del domini públic municipal:
Taules i cadires
Annexes a establiments de restauració ubicat en immoble o local sense barra de
servei diferent de la del propi establiment, com a zona d'extensió o ampliació de
l’activitat. Aquesta ocupació pot incloure ombrel·les, jardineres o qualsevol altre
element anàleg. Col·locades en línia de façana o enfront de l’establiment.
Terrasses de vetlladors
Annexes a establiments de restauració ubicats en immoble o local sense barra de
servei diferent de la del propi establiment, com a zona d'extensió o ampliació de
l’activitat. Inclou la col·locació a l’interior del vetllador de taules, cadires, jardineres
o qualsevol altre element anàleg. En línia de façana o enfront de l'establiment.
Terrassa provisional
A l'aire lliure, la zona de domini públic, ocupada per una instal·lació constituïda per
elements arquitectònics de caràcter temporal per a activitats pròpies de restauració
mitjançant la col·locació de taules, cadires, ombrel·les, tendals, jardineres o
elements semblants sense que existeixi local annex.
ARTICLE 14.- CONDICIONS GENERALS
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L'aprofitament del domini públic que es reguli en la present Ordenança, està subjecte a
les següents condicions generals, a més de les que amb caràcter particular s'estableixi en el
Decret d'autorització:
L'ocupació estarà limitada a la superfície establerta per l'Ajuntament.
Hauran de deixar completament lliure per a la seva utilització immediata i necessària
dels serveis públics corresponents:
Les boques de reg i hidrants.
Els registres de clavegueram.
Les sortides d'emergència.
Les aturades de transport públic.
Els aparells de registre i control del tràfic.
Els guals o passadors per a vehicles.
Qualsevol altra instal·lació municipal o de servei públic.
Només en casos excepcionals ( Festes Majors, etc...), per durada determinada i per a
zones concretes es podrà autoritzar l’ocupació simultània de vorera i calçada, amb un pas
central en un ample mínim de 1,10 metres.
Es prohibeix expressament la permanència de mobiliari a la via pública (apilat o no) quan
no s'estigui usant per a l'exercici de l'activitat autoritzada.
La retirada de la instal·lació i del mobiliari no serà obligatòria en els casos dels vetlladors,
sempre que estigui recollit en l’interior, estigui immobilitzat, no pugui ser accessible i es
garanteixi la seguretat a la via pública.
La Corporació podrà ordenar, amb caràcter obligatori, la retirada temporal de taules i
cadires o de la instal·lació per raons concretes i específiques (Festes Majors, cavalcades,
desfilades, manifestacions, protecció civil, etc...).
ARTICLE 15.- HORARIS
L'Ajuntament podrà establir limitacions horàries addicionals als establiments a què
autoritzi la col·locació de taules i cadires a la via pública, conforme al que estableix
l'Ordenança Municipal sobre Protecció del Medi Ambient contra Sorolls i Vibracions.
No obstant, en cap cas les instal·lacions que s'autoritzin podran superar l'horari de tancament
de l’activitat principal.
En el cas de les terrasses provisionals, es podrà excepcionalment ampliar l’horari sempre
i quan es realitzi l’activitat en zones on no es puguin produir molèsties per sorolls o d’altra
mena.
A partir de les hores límits ressenyades, el mobiliari haurà de ser retirat de la via pública,
a fi del qual els titulars de les autoritzacions avisaran del tancament, amb antelació suficient,
als usuaris.
ARTICLE 16.- APLICACIÓ DE TAXES
Els titulars de les autoritzacions vindran obligats al pagament de les taxes fixades en
l'Ordenança Fiscal.
Els barems a utilitzar per al càlcul de la taxa, seran:
-

M2 d’ocupació de sòl d'ús públic.
Tipus d’ocupació ( taules i cadires, terrasses amb vetllador, terrasses
provisionals, etc...).
Nombre de taules i cadires.
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-

Situació del local.
Taxes per tramitació d'expedient.

Capítol II.- Taules i cadires en establiments de restauració.
ARTICLE 17.- CLASSIFICACIÓ I CONDICIONS
A efectes d’aquesta ordenança es classifiquen dos sub-tipus d’ocupació:
-

Ocupació longitudinal.
Ocupació central.

La ocupació longitudinal s’autoritzarà on predomina la funció de pas, principalment en
voreres, carrers de vianants, etc.
En aquest cas, s'hauran de complir els requisits següents:
a) L'amplada mínima lliure de pas de la vorera respecte dels obstacles arquitectònics
(escocells i mobiliari urbà en general, vorada, etc...) serà de 1 m.
b) Les cadires i les taules es disposaran de manera que no impedeixin o dificultin, en cap
moment, l'accés lliure a les finques i als passos de vianants i la fluïdesa del trànsit de
vianants.
c) En els casos que el nivell de la vorera coincideixi amb el de la calçada i l’ample de vorera
no permeti compatibilitzar la funció de pas amb la ocupació de la vorera, es podrà
autoritzar aquesta ocupació sempre que es garanteixi la compatibilitat entre la circulació
dels vianants i la dels vehicles. A més la Policia Local ha d’emetre informe favorable sobre
aquest aspecte.
d) La longitud màxima de la franja ocupada per taules i cadires serà la de la façana del
local sol·licitant. Malgrat això, es podrà concedir, amb caràcter excepcional, una longitud
major quan l'Ajuntament consideri que no ocasiona dificultats i els veïns/es afectats hi
estiguin conformes.
La ocupació central s’autoritzarà on predomina la funció d'estada i trobada sobre la de pas.
En aquest cas, s’hauran de complir els requisits següents:
a) Es respectaran les zones enjardinades i la zona de joc i descans existents.
b) Permetrà, a més, la fluïdesa del trànsit de vianants.
c) L’espai posat a disposició serà com a màxim d’un terç de la superfície disponible.
d) Per al cas de concurrència d’establiments en un mateix espai central i que el nombre
total de taules per què es demani autorització sigui superior al de la cabuda del dit espai, el
principi general d’adjudicació serà el del mateix nombre de taules a cadascun dels
establiments interessats.

Capítol III.- Terrasses annexes a establiments de restauració.
ARTICLE 18.- CONDICIONS
1.- Com a regla general, les autoritzacions que s'atorguen per a l'ocupació de la via pública,
als fins prevists en la present Ordenança, es limitaran a la zona que confronti amb les façanes
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dels locals que siguin titulars els sol·licitants d'aquelles. En els casos en què es vulgui ocupar
més del front de façana del local s'haurà d'aportar l'autorització del local o immoble
confrontant i seguir el procediment previst en l'article 11 d'aquesta Ordenança sent sotmès a
aprovació de la Corporació.
2.- Les ocupacions de domini públic que es realitzen als voltants de llocs d'afluència massiva
de vianants i vehicles i en els que pugui suposar algun risc o perill per als vianants i el tràfic en
general, s'autoritzaran o denegaran atenent en cada cas a les circumstàncies constatades en
els informes corresponents emesos per la Policia Local, que en tot cas tindran en compte els
passos de vianants, accessos i sortides de locals de pública concurrència, aturades de
transport públic, guals i visibilitat de senyals de circulació, entre altres.
3.- L'ocupació pels vetlladors no podrà ser mai superior a l’ample de la zona destinada a
aparcament, en el cas de situar-se en calçada.
En el cas de situar-se en vorera ( sempre que aquesta ho admeti ) s’haurà de deixar pas
suficient amb un ample mínim de 1,5 metres.
4.-Quan la zona de terrassa limiti amb el final de la vorera, haurà de deixar-se un espai lliure
suficient d’acord amb les característiques de l’annex II i l’informe de la Policia Local.
Quan limiti la zona de la terrassa amb un aparcament en línia o en bateria haurà de deixar-se
un espai lliure de 1,00 metre per a l'accés dels particulars als seus vehicles.
Ambdós casos es sol·licitarà col·locar un element separador degudament autoritzat. Quan es
requereixi la instal·lació d'aquest element separador, l'Ajuntament establirà els requisits
necessaris que exigeixi la seva adequada col·locació.
5.- Quan una plaça o via pública pugui ser utilitzada per més d'un establiment, la superfície
total susceptible d'ocupació es repartirà en forma directament proporcional a la longitud de la
façana que el local del peticionari present cap a la via pública objecte de la llicència; si el
titular d'un d'aquests locals sol·liciti ocupar la zona d'influència d'un altre local, es donarà
audiència en titular d'aquest últim en l'expedient que es tramiti.
6.- Quan es produeixi una petició d'ocupació d'una zona que ja hagués estat adjudicada a
activitat preexistent, el repartiment i adjudicació de superfícies es farà amb efectes a partir de
primers de l'any següent a què s'hagués produït la nova petició, sense que el titular de
l'autorització anterior pugui reclamar cap indemnització per la minva de la superfície ocupada.
ARTICLE 19.-

EXCEPCIONALITATS

S’entén com a excepcional qualsevol aplicació, ús, incorporació d’elements, aprofitament, etc,
que no estigui específicament contemplat en aquesta ordenança. Aquestes excepcionalitats
tindran caràcter discrecional i s’autoritzaran, si s’escau, específicament per a n’aquell cas en
concret i per una durada determinada.
A la sol·licitud hi figurarà el motiu, la data, el termini sol·licitat, horaris i les mesures
adoptades per tal de minimitzar la possible afectació a la ciutadania. Tot això sens perjudici de
la documentació necessària d’acord amb l’article 28.
Tan els Serveis Tècnics com la Policia Local emetran respectius informes respecte a les seves
competències i es seguirà la tramitació determinada en l’article 11 d’aquesta ordenança.
Es consideraran excepcionals, entre altres:
- El que l'ample de la via pública o la seva condició per als vianants, o la ubicació del
local, pugui permetre una instal·lació de diferent amplitud a la fixada per l’article 18. Per
aquests casos es determinaran les mesures a adoptar per tal de compatibilitzar el trànsit
de vehicles, vianants i la seguretat dels usuaris.
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- La instal·lació d'aparells de reproducció sonora o d’imatge vinculats a l'activitat i
complint amb el que disposa l'Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient contra
de Sorolls i Vibracions.
- La col·locació, a l’interior del vetllador, d'elements auxiliars per a climatització o
il·luminació. Aquests elements hauran de respondre a models o tipus autoritzats per
l'Organisme Competent en la matèria i complir les normes d'homologació. La seva
instal·lació no haurà de suposar cap risc i complirà amb la normativa vigent ( REBT,
etc...) i amb les ordenances municipals. Aquest compliment s’haurà de justificar
mitjançant certificat de l’instal·lador o de Tècnic competent.
ARTICLE 20.-

PROHIBICIONS I RESTRICCIONS ESPECÍFIQUES

Es considerarà incompatible la instal·lació de vetlladors en els casos què:
- s'impedeixi o dificulti el trànsit de vianants, no es garanteixi suficientment la seguretat
dels usuaris i es menyscabi l'interès o ús d'edificis o espais públics.
- quan l'establiment i la terrassa estiguin separats per calçada amb trànsit de vehicles i
no es disposi de pas de vianants .
- quan l’alçada de qualsevol part del cobert del vetllador, faciliti l’accés als immobles més
propers i suposi un perill o es demostri que causa molèsties ( fums, olors, etc...).
- qualsevol altra casuística que suposi una falta de seguretat general i un risc per als
immobles propers.
La inclusió de la instal·lació dins d’aquests supòsits, es justificarà mitjançant els informes dels
departaments municipals.
No podran incloure's cap tipus de publicitat, ni més rètols que l'ocupació discreta d'anagrames
o símbols que identifiquin al local titular de l'activitat, sempre que compleixin les normes
establertes per l’Ajuntament.
Queda absolutament prohibit la instal·lació de billars, futbolins, màquines expenedores,
recreatives o d'atzar o qualsevol de característiques anàlogues.
ARTICLE 21.-

DEURES I OBLIGACIONS DEL TITULAR

Seran de compte del titular de la llicència les instal·lacions dels elements i les obres conforme
al projecte aprovat, així com les de reposició necessàries una vegada conclosa l'activitat.
Seran obligacions dels titulars de les terrasses mantenir aquestes i cada un dels elements que
la composen, en les degudes condicions de neteja, seguretat i ornament.
Serà requisit indispensable disposar dels elements de recollida i emmagatzematge dels residus
que puguin embrutar l'espai públic.
No es permetrà emmagatzemar o apilar producte junt a les terrasses ni fora de les seves
instal·lacions.
Es disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i incendis que cobreixi els
possibles riscs que puguin derivar-se del funcionament de la terrassa.
ARTICLE 22.-

REGIM DE LES AUTORITZACIONS

Les autoritzacions que s'atorguin en raó a l'aprofitament que suposen de la via pública
s'entendran atorgades a precari i es podran revocar, en qualsevol moment, sense que els
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titulars de les mateixes puguin sol·licitar cap indemnització.
Les autoritzacions s'extingiran i quedaran sense efecte, sense perjudici de les sancions que
puguin esdevenir, quan els titulars de les mateixes no compleixin les condicions fixades en la
seva autorització.
També s'extingiran les autoritzacions respecte a la utilització de l'espai o zona d'influència d'un
altre local, quan el seu titular sol·liciti ocupar-ho amb taules i cadires per la seva conversió en
establiments del ram; en aquest cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 6è i 7è de la
present Ordenança.
En els supòsits que per la Policia Local, es comprovi l'existència de taules i cadires en número
superior al de l'autorització atorgada, es comunicarà al titular de la llicència l’obligatorietat de
la retirada de l'excés o sol·licitud de l’ampliació de la llicència.
En el cas que no es regularitzi la situació en un termini immediat, la Policia Local procedirà a
la retirada de l’excés sense perjudici de la sanció que sigui procedent, i de l'abonament de les
despeses que això ocasioni.

Capítol IV.- Terrasses provisionals
ARTICLE 23.-

CONDICIONS

Les terrasses provisionals seran autoritzades, prèvia sol·licitud, per a l’ús provisional privatiu
del domini públic. Aquest ús ha d’estar suficientment justificat i s’ha d’entendre beneficiós per
a la ciutat, sense ànim de lucre i ha de respondre a un interès social, cultural, etc...
Les instal·lacions que per la seva naturalesa necessiten l'autorització d'una altra Administració
Pública, presentaran la deguda Autorització Administrativa.
El règim jurídic de les mateixes serà l'establert en els arts. 7 al 16 ambdós inclusivament de la
present Ordenança, junt amb les condicions que es fixen en l'autorització municipal.
No s'autoritzaran terrasses provisionals on no existeixi la previsió de dotació dels serveis
següents:
1
2
3

w.c. públics.
contenidors de residus.
enllumenat autònom

S’haurà de dipositar una fiança en quantitat suficient, per garantitzar la reposició de qualsevol
element en cas de desperfecte.
ARTICLE 24.- SERVEIS
En tot cas, les conduccions dels serveis d'aigua, electricitat, desguassos o qualsevol altre
servei, no podran en cap cas dificultar el trànsit de les persones ni ocasionar situacions de risc,
servint l'atorgament de la llicència o concessió com a títol habilitant per a l'obtenció de les
oportunes llicències d'obres a la via pública, amb el pagament previ de la corresponent taxa
fiscal.
Un cop s’hagi esgotat el termini d’autorització de la provisionalitat s’haurà de procedir al
desmuntatge de qualsevol element o servei instal·lat per a l’ús a que s’ha destinat.
ARTICLE 25.- ACTIVITATS EXCLOSES
La present Ordenança no s'aplicarà en els casos d'ocupació de la via pública que sent de venda
de productes es realitzin amb ocasió de fires, festes, activitats esportives i anàlogues, els
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quals se subjectaran a les seves normes específiques.

Capítol V.- Dels elements de mobiliari urbà
ARTICLE 26.

SERVEIS

La instal·lació dels elements de mobiliari urbà haurà de preveure, quan sigui necessari i per
compte del titular del mateix, les oportunes connexions, ajustant-se a les normes específiques
que regulen cada activitat i a les disposicions que se li apliquen.
Aquestes connexions no podran en cap cas dificultar el trànsit de les persones ni ocasionar
situacions de risc, i s’exigiran les autoritzacions corresponents de les distintes Administracions
Públiques competents en les diferents instal·lacions, sense les quals no podran ser executades.
ARTICLE 27.-

CARACTERÍSTIQUES

Com a norma general i per necessitats del municipi, els conjunts de terrasses amb
vetllador podran ser desmuntats com a màxim en el termini d'una jornada laboral. Després de
la retirada del conjunt, no quedarà sobre la via publica ni sobre el seu vol cap resta de la
instal·lació.
El muntatge es realitzarà baix la direcció de Tècnic competent, certificant el compliment
de totes les mesures de seguretat i qualitat, tant en el seu ús, com en el seu procés
d'instal·lació.
Les característiques tècniques que es requereixen per a la instal·lació en via pública
estan reflectides en els Annexos I i II d'aquesta Ordenança, sense perjudici d'allò que s'ha
establert quant a homologació de mobiliari en els articles següents.
Queda prohibit el tancament de totes les superfícies verticals del perímetre i el cobriment
o tancament de tot el parament vertical amb materials rígids (traslluïts o transparents),
encara que estiguin suportats per estructures lleugeres i desmuntables.
El mobiliari urbà haurà d'harmonitzar amb l'ambient i caràcter de l'entorn en què es
vulgui instal·lar.
Tots els elements de mobiliari urbà hauran de correspondre a tipus homologats
(autoritzats) i/o marcats amb el segell CE, tant per a les terrasses que se situïn en sòl públic
municipal, com les que s'instal·len en sòl públic d'una altra Administració, conforme al
procediment que aquesta Ordenança estableix, sense aquest requisit no serà possible la seva
instal·lació. També serà d’aplicació en les terrasses situades en sòl privat.
El tècnic competent, els fabricants i el titular seran els responsables dels càlculs, qualitat,
robustesa, instal·lació i seguretat en l'ús.
ARTICLE 28.-

DOCUMENTACIÓ

El projecte, en el cas d’instal·lacions que hagin de garantir la seguretat dels usuaris, haurà de
contenir:
a) Memòria descriptiva de l’element, realitzada per tècnic competent, en la que
s'indicarà:
- l'ús a què es destina.
- les dades constructives i d'execució.
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- materials emprats en la seva fabricació, acabats, etc.,
- els detalls de la seva explotació.
- certificació de seguretat, qualitat i adaptació a les distintes normes
que se li apliquen tant per a la seva utilització com per a la seva
instal·lació.
b) Si l'element que es pretén instal·lar, necessita de instal·lació elèctrica o
qualsevol altre servei que necessiti autorització administrativa del Departament
d'Indústria de la Generalitat, s'haurà de presentar la dita autorització.
c) Pla a l'escala convenient de la planta i alçats de l'element.
d) Fotografies i perspectives, si és el cas, de l'element, amb les seves
característiques de conservació, reposició i reparació.
e) Quants documents o dades consideri oportú aportar l'interessat, per a un millor
coneixement de l'element presentat i la seva posterior explotació.
f) Empresa especialitzada que realitzarà els distints tipus de manteniment
necessari, conforme a les directrius especificades pel Tècnic competent autor del
projecte i de la seva instal·lació.
ARTICLE 29.-

MATERIALS AUTORITZATS

Sense perjudici de la sol·licitud corresponent de l'interessat per a l'autorització corresponent i,
conforme als anteriors preceptes, es preveu la utilització dels següents materials:
Cadires i taules de fusta natural
Taules d’alumini
Cadires d'estructura i lames d'alumini en el seient i el respatller.
Cadires d'estructura d'alumini i acabat de fusta en seient i respatller.
Cadires i taules de vímet
Cadires i taules de rattan o altra fibra sintètica.
Cadires d'alumini i tèxtil
Cadires i taules de resina.
Els separadors que s'autoritzen seran de fusta o metàl·lics.

Capítol VI.- Infraccions i Sancions
ARTICLE 30.-

CLASSIFICACIÓ

Per a l'adequada ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus
espais públics les infraccions a la present Ordenança es qualificaran com lleus, greus o molt
greus.
Seran responsables de les infraccions a aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques
titulars de les llicències.
ARTICLE 31.-

INFRACCIONS LLEUS

Seran infraccions lleus:
a) La col·locació de cadires o taules en número superior a les autoritzades, sense
que l'excés superi el 10% de la quantitat autoritzada.
b) La no exposició al local corresponent de la targeta acreditativa expedida per
l’Ajuntament.
c) Demorar el fi de l'activitat menys de 15 minuts després de l'horari d'obertura
autoritzat.
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d) Descuidar la neteja de la zona ocupada, permetent l'existència de residus
innocus per a la salut i la via pública.
e) Incompliment de les condicions de la llicència respecte a distàncies, amplades,
serveis públics, etc...
ARTICLE 32.-

INFRACCIONS GREUS

Seran infraccions greus:
a) La reiteració d'infraccions lleus en número igual a tres vegades en un mes o sis
en un any.
b) La col·locació de cadires o taules en número superior a les autoritzades, quan
l'excés superi el 10% de la quantitat autoritzada.
c) Usar la via pública com a magatzem d'elements propis de l'activitat, ja siga
mobiliari, consumibles o residus.
d) Demorar el fi de l'activitat més de 15 minuts després de l'horari d'obertura
autoritzat.
e) Descuidar la neteja de la zona, permetent l'existència de residus o brutícies que
puguin estendre's fora de l'àrea ocupada, que puguin resultar insalubres o que
deterioren la via pública.
f) Realitzar, o permetre que es realitzin, actes que puguin alterar la convivència
pacífica o ser causa de risc lleu per als usuaris o transeünts.
g) No conservar en bon estat estètic i d'ús, el distint mobiliari urbà.
h) Incompliment de les condicions de la llicència respecte al mobiliari.
ARTICLE 33.-

INFRACCIONS MOLT GREUS

Seran infraccions molt greus:
a) La reiteració d'infraccions greus en número superior a tres vegades en un mes o
sis en un any.
b) La falta de retirada de la terrassa en finalitzar el període de validesa de la
mateixa.
c) La negativa a recollir la terrassa havent estat requerit per l'Autoritat Municipal,
amb motiu de la celebració d'algun acte a la zona d'ubicació o afluència de la
terrassa.
d) Desatendre les ordres que, sobre el funcionament de l'activitat, pogueren rebre's
per part de les Autoritats Competents o els seus Agents o la negativa a l'actuació
inspectora dels mateixos.
e)Realitzar, o permetre que es realitzen, actes que puguin alterar seriosament la
convivència pacífica o l'ordre públic o que causen un risc greu per a la salut o la
integritat física d'usuaris o transeünts.
f) Incompliment de les condicions de la llicència i que afecti a la seguretat de les
persones.
ARTICLE 34.-

SANCIONS

Les infraccions se sancionaran:
-Infraccions lleus podran sancionar-se amb: multa de fins a 750 euros.
-Infraccions greus: multa de fins a 1500 euros.
-Infraccions molt greus: multa de fins a 3000 euros.
ARTICLE 35.- ALTRES MESURES
Podrà adoptar-se com a mesura cautelar la suspensió de la llicència d'ocupació de la via
pública per espai de fins a tres mesos i la suspensió definitiva de la llicència d'ocupació de la
via pública.
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Podrà adoptar-se com a mesura cautelar per a exigir el compliment de la present
Ordenança la retirada del mobiliari i la resta d'elements de la terrassa així com el seu dipòsit
en dependències municipals.
La potestat per a ordenar l'anterior mesura correspondrà:
a)A l'òrgan competent per a iniciar el procediment sancionador, per pròpia iniciativa o a
proposta de l'Instructor.
b)Excepcionalment, a la Policia Local, per pròpia autoritat, estaran habilitats per a
adoptar les mesures cautelars que foren necessàries per a garantir el compliment de la
present Ordenança, en els supòsits següents:
1) Instal·lació de terrassa sense llicència municipal.
3) Quan requerit el titular o representant per a recollida , retirada o no instal·lació
de terrassa i s'incompleixi allò que s'ha ordenat per l'Autoritat Municipal.
En aquests supòsits, els funcionaris de la Policia Local requeriran al titular o
persona que es trobi el càrrec de l'establiment perquè procedeixi a la immediata
retirada de la terrassa o a la recuperació de l'espai indegudament ocupat. De no ser
atès el requeriment, els funcionaris de la Policia Local sol·licitaran la presència dels
serveis municipals que corresponguin perquè procedeixin a la seva retirada,
efectuant la corresponent liquidació de les despeses ocasionades per la prestació de
tal servei, segons el que estableix l'Ordenança Fiscal corresponent.
L'adopció de les mesures cautelars previstes en el present article durarà el temps
estrictament necessari i hauran de ser objecte de ratificació o alçament dins dels deu dies
següents a l'acord d'iniciació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
S’estableix un termini màxim de 24 mesos, per a l’adequació del mobiliari urbà existent a les
determinacions de la present ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
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CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I ELEMENTS

ANNEX I
GENERALS.

1.- Els parasols, vetlladors, mampares, etc... hauran de complir amb les característiques i
detalls continguts en aquesta Ordenança.
2.- En el cas de la instal·lació de vetlladors o d’altres elements de similars característiques es
presentarà, per part de facultatiu competent, Certificat d'Inspecció de la instal·lació, indicant el
model, fabricant, materials utilitzats i el compliment de totes les mesures de seguretat,
qualitat i garantia del seu ús en condicions normals, al mateix temps que disposen dels
elements necessaris de recollida, plegat i retirada davant una eventualitat, així com d'una
resposta adequada davant un possible incendi.
3.- Si es disposa d’il·luminació o qualsevol altre tipus d'instal·lació, fins i tot si aquesta és
autònoma, haurà de disposar prèvia a la seva instal·lació, d'autorització administrativa de
l'òrgan competent en matèria d'Indústria.
En aquest cas es realitzarà l’alimentació mitjançant cable retràctil aeri entre el vetllador i la
façana del local, recollint-se tal cable en acabar la jornada laboral.
4.- El titular de l’activitat de la terrassa que hagi instal·lat un vetllador o una altra instal·lació
de mobiliari urbà diferent de les pròpies de taules i cadires, (estufes,...etc), disposarà d'un
contracte de manteniment amb una empresa especialitzada, que realitzarà els diferents
manteniments especificats per normativa.

ESPECÍFIQUES.
Terrasses:
- Mides:

Llargada màxima: ample façana, tenint en compte el previst a l’art 17 i
18.
Profunditat màxima:
2,5 metres en cas d’ocupació de la calçada
(aquesta profunditat s’haurà de reduir en el cas que la terrassa afecti a
la circulació, a passos de vianants, o a la seguretat dels usuaris ).

- Espai:

Ha de ser diàfan i està permès la col·locació de barana calada per 3
costats ( al costat de la vorada), si l’ample de la vorera ho permet. En
els altres casos les taules es col·locaran al costat de la façana i deixaran
el pas lliure als vianants fins la vorada.
La barana o jardineres seran sempre obligatòries en el cas d’ocupació de
la calçada. L’alçada de la barana serà entre 0,90 m i 1,00 m. De fusta o
metàl·lica color segons detall carta RAL.
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- Tarima: Es farà exclusivament a la calçada. S’haurà d’elevar fins arribar a
l’alçada de la vorera. De fusta natural o color segons detall carta RAL.
Existeixen en el mercat materials fabricats amb fibres i resines sense
ser de qualitat inferior a la fusta i per a usos en exteriors. Aquests
materials específics es poden autoritzar, previ estudi per part dels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament, si compleixen amb l’ordenança.
- Mobiliari :Taules i cadires: Hauran d’harmonitzar entre si.
Para-sols: seran de material tèxtil, seguint els criteris descrits als
coberts. En cap cas podran estar tapats en els laterals, ni es podran
ancorar a la vorera. La projecció en planta del para-sol no podrà
sobrepassar en cap cas els límits de la terrassa i deixaran una alçada
lliure mínima de 1,90 metres.
Jardineres: S’autoritza una línia de jardineres al llarg de l’ocupació de la
terrassa per tal de separar els usuaris de les terrasses de la calçada o
del trànsit de la vorera. No es posaran jardineres en els laterals, en el
cas de situar-les en vorera. L’ample màxim de la jardinera serà de 50cm
i l’alçada de 50cm, L’alçada màxima de la planta serà de 1,00m. El
material de la jardinera seguirà els criteris dels materials descrits a les
terrasses i vetlladors així com els colors.
Estufes: només podran ser models homologats pel Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya i seran per a ús a l’exterior.
Cendrers: Les taules hauran de disposar de cendrers suficients i
s’hauran de retirar diàriament, un cop finalitzi l’ocupació.
Els titulars tenen l’obligació de netejar i mantenir en condicions
adequades els cendrers. En cap cas es faran servir com a cendrers
cubells, escocells, etc.
Publicitat: l’únic missatge permès és el nom comercial de l’establiment
als serrells dels para-sols o coberts.
Vetlladors:
A més del descrit a l’apartat de les terrasses, haurà de complir amb:
- Es prohibeixen els voladissos o cobertes per sobre de la vorera.
- Mides:

- Espai:

Llargada màxima: ample façana, tenint en compte el previst a l’art 18.
Alçada màxima: 2,5 metres en el punt més alt.
Profunditat màxima: 2,5 metres (aquesta profunditat s’haurà de reduir
en el cas que la terrassa afecti a la circulació i a passos de vianants,
sempre que es col·loqui en la calçada ).
Podran col·locar-se, com a protecció del vetllador, tant la barana calada
com les jardineres pels 3 costats externs. Aquesta protecció serà
sempre obligatòria en cas d’ocupació de la calçada.

- Tarima: Es farà exclusivament a la calçada i serà obligatòria.
- Paraments verticals:
Han de ser transparents en més d’un 50% de la seva superfície i s’han
de deixar obertures en els seus costats que permetin la ventilació
estàtica. El material del parament serà de lona o tela. Colors d’acord
amb el detall de carta RAL
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- Estructura:
Fusta o perfils metàl·lics acabats en colors (mate) segons detall carta
RAL.
- Cobert:

Lona o tela. Colors d’acord amb el detall de carta RAL.

- Estufes: Només podran ser models homologats pel Departament d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya. En cap cas podran instal·lar-se estufes
elèctriques. Només es podrà col·locar 1 estufa per cada quatre taules
dins l’àmbit de la terrassa. Només s’autoritzarà la instal·lació d’estufes
pel període comprès entre l’1 de novembre i l’1 de març (4 mesos). Els
titulars hauran de presentar el model, fabricant, els usos permesos, els
certificats d’homologació i els plànols d’ubicació. Hauran de disposar
d’extintors en llocs fàcilment accessibles.
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ANNEX II

DOCUMENTACIÓ GRAFICA MODELS I ELEMENTS
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