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TITOL PRELIMINAR 
 
 
Article 1. Objecte. 
 

1. L'objecte d'aquesta ordenança es concreta en la regulació de les autoritzacions, el 
procediment pel seu atorgament, el regim d'us de l'espai públic de terrasses i el seu 
mobiliari.   
 

A aquest efecte, han de determinar-se les condicions d’ubicació, superfícies a ocupar, 
característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar i els seus horaris, així 
com el règim disciplinari i sancionador al qual s’haurà d'ajustar el titular de la llicencia 
en cas d'incompliment de les prescripcions establertes.  
 

2. Aquest document no regeix sobre aquells establiments sotmesos a les condicions 
especifiques que determina el règim de concessió administrativa d’ocupació de l'espai 
públic. 

 
 
Article 2. Naturalesa Jurídica. 
 

Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu sense transformació o 
modificació del domini públic, i es regiran pel disposat a l’article 57.2 del vigent Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel decret 336/1988, de 17 d'octubre. 

 
 

Article 3. Règim Jurídic.  
 

La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons 
d’interès públic. Per aquesta raó l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi 
hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció. 
 
 

TITOL 1. DEFINICIONS 
 
 
Article 4. Terrasses. 
 

1. S’entén per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació 
destinat a acollir instal·lacions annexes a un establiment d’hostaleria (restaurant, bar, 
cafeteria o similar) i en el que es col·loca mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, 
tendals i altres elements similars al servei dels esmentats establiments. 
 

2. S'entén per terrassa coberta o vetllador la terrassa que compta amb proteccions a la 
coberta i que de forma total o parcial necessiti d’una instal·lació a la via pública. 
 

3. S'entén per tarima el taulat movible que forma una plataforma elevada del paviment. 
 
 
 
 



Article 5. Autorització d’ocupació de via pública. 
 

És el permís atorgat per l’Autoritat municipal per tal d’ocupar, de forma temporal, un espai 
de sòl, en la via pública, amb instal·lacions i/o elements annexos a un establiment. 
 
 
 
 

TITOL 2. SOBRE LES LLICÈNCIES I EL PROCEDIMENT PER A LA SEVA CONCESSIÓ 
 
 
 
 
Article 6. Sol·licitud de llicència. 
 

La sol·licitud de llicència temporal per instal·lar una terrassa en l'espai públic s’efectuarà per 
part del titular de l’establiment mitjançant el model oficial d’instància, en la qual s’indicarà: 
 

- Dades del titular de l’establiment i/o del representant legal: nom i cognoms, DNI/NIE, 
adreça i telèfon de contacte a efectes de notificacions. 
 

- La referència del permís municipal/ llicència o similar concedit per exercir l’activitat. 
 

- La superfície a ocupar en amplada i llargària així com indicar els m2 totals.  
 

- El període d’instal·lació de la terrassa i/o vetllador. 
 

La sol·licitud s’acompanyarà del següent documents: 
 

- Fotocòpia del DNI del titular de l’establiment. Fotocòpia del DNI del sol·licitant (en cas 
de representant, és a dir, sol·licitant no titular de l’establiment, cal aportar la 
documentació que l’autoritza). 
 

- Fotocòpia del permís de residència o NIE, pels estrangers titulars de negocis que 
demanin la llicència, o CIF per a persones jurídiques (en el cas de persones jurídiques, 
s’ha d’aportar còpia de l’escriptura de constitució de la societat o associació i poder 
notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant, quan actuï en nom d’un altre o 
es tracti de persona jurídica). 

 

- Fotocòpia del rebut i pòlissa vigent de l’assegurança de responsabilitat civil, la garantia 
de cobertura mínima de 300.000.- EUR per sinistre, amb acreditació de que contempla 
expressament la situació de la instal·lació de Vetlladors i/o Terrasses com instal·lacions 
movibles no fixes. 

 

- Fotocòpia del permís municipal o llicència municipal d’activitats. 
 

- Un plànol o croquis, tant de planta com d'alçat, i a escala adequada (com a mínim 1:100) 
amb el que es reflecteixi l’espai concret on es volen col·locar els elements que 
configuraran la terrassa, així com el mobiliari públic (fanals, papereres, bancs, arbres, 
etc.), cas d’existir, i la distribució dels elements en l’espai que volen ocupar. 

 

- Relació dels elements o mobiliari que es vol instal·lar així com la necessitat i la forma de 
connectar enllumenat, cas de ser així. 
 

- Certificat de muntatge i solidesa, d’acord amb l’article 10. 
 
 



 
 
Article 7. Procediment de concessió de llicència. 
 

La concessió de llicència d’instal·lació de terrassa estarà subjecta a l’emissió d’un informe 
tècnic i d'un informe de la policia local que hauran de ser favorables. En aquests informes es farà 
constar el compliment de totes les condicions establertes respecte a l’espai, el mobiliari i altres, 
alhora que s’assenyalarà el lloc concret on s’ha de col·locar la terrassa.  

 

D’acord amb les característiques de l’espai on es vol instal·lar, i en base als informes que 
s’emetin, l’Ajuntament podrà desestimar la instal·lació de la terrassa o d’un o més elements dels 
projectats (tendals, para-sols, etc.). 

 
Serà requisit indispensable perquè s’autoritzi la instal·lació d’una terrassa que el sol·licitant 

disposi del corresponent permís municipal, llicència o autorització similar per exercir l’activitat, 
i que es contempli la terrassa com a part integrant de l'activitat. 

 
Si en el moment de la sol·licitud de llicència existís obert un expedient de queixes o 

sancionador en el que s’hagués constatat l’incompliment per part del titular de l’activitat 
d’alguna de les condicions imposades al permís municipal concedit per exercir-la, es podrà 
suspendre la tramitació de l’autorització d’instal·lació de la terrassa fins que s’hagi resolt 
l’expedient de queixes o sancionador. 

 
Si la resolució de l’expedient de queixes o sancionador comportés la imposició d’una sanció, 

l’Ajuntament, atenent a les causes que van donar lloc a la imposició de la sanció, els possibles 
perjudicis a tercers, etc., podrà decidir la concessió o denegació de la llicència sol·licitada per 
col·locar una terrassa. 

 
Les llicències es concediran per adjudicació directa als titulars dels locals contigus a l’espai 

públic autoritzat, d’acord amb el règim jurídic establert en aquesta Ordenança. 
 

Un cop emesos els corresponents informes favorables,  el titular haurà d’abonar i presentar 
el justificant de pagament de la taxa fiscal d’ocupació. Tota terrassa o vetllador que estigui 
muntada sense haver realitzat prèviament el pagament de la taxa fiscal d’ocupació s’entendrà 
que careis d’autorització per a l’ús de l’espai públic i podrà comportar una sanció. 
 
 
Article 8. Realització d’obres per a la instal·lació de la terrassa o vetllador.   
 

Si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres per a la instal·lació de la 
terrassa o vetllador, aquestes hauran d’atorgar-se simultàniament a la llicència d’ocupació. 

 
Aquesta autorització d’obres es concedirà a precari, sense perjudicis a tercers i sempre que 

la instal·lació i l’ús es facin d’acord amb els criteris d’actuació que s’assenyalen, així com a les 
Ordenances municipals i disposicions que siguin d’aplicació. 

 
La concessió de la llicència quedarà condicionada a l’execució de treballs de reparació o 

reconstrucció de voreres un cop finalitzi la llicència d’ocupació ja sigui perquè el titular hagi 
sol·licitat el desistiment o renúncia de la prorrogabilitat de la llicència o per revocació de la 
llicència per part de l’Ajuntament de forma permanent; aquestes obres hauran de realitzar-se 
sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals. 
 



Article 9.   Reparació i/o reconstrucció de voreres malmeses.  
 

1. L’Ajuntament concedirà un termini no superior a 30 dies, des de la data en que finalitza 
el període autoritzat, per a que el titular de la llicència finalitzi la reparació o 
reconstrucció de les voreres malmeses causades per la instal·lació de la terrassa o 
vetllador. En finalitzar aquest termini, si el titular no compleix favorablement amb la 
reparació o reconstrucció de la vorera, serà l’Ajuntament qui procedirà a la seva 
reparació i posteriorment se li notificarà, al titular de la llicència, l’import que ha 
d’abonar per les obres realitzades.    
 
 

Article 10. Certificat de muntatge i solidesa. 
 

1. Per a la instal·lació d’una estructura sòlida, prèviament, haurà d’haver-se emès un 
informe tècnic i de la Policia Local favorables que autoritzi el muntatge.  
 

2. S’haurà d’aportar la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil en la qual contempli 
expressament la cobertura de la instal·lació de la estructura sòlida annexada. 

 

3. Per a aquest tipus d’instal·lació caldrà lliurar a l’Ajuntament un Certificat de Muntatge i 
Solidesa, degudament expedit per un enginyer un cop sigui instal·lada.  

 

4. L’ús de la terrassa o vetllador sense el corresponent Certificat de Solidesa comportarà 
una sanció i el cessament de l’activitat en la terrassa o vetllador fins que s’aporti el 
Certificat.  
 

 
Article 11. Obligacions del titular de la llicència. 
 

1. Els titulars de llicència d’ocupació de la via pública estaran sotmesos a les prescripcions 
establertes a la normativa que sigui d’aplicació, vetllant per la prioritat del descans dels 
veïns i pel manteniment de l’ordre públic a la terrassa, i posant en coneixement de les 
forces d’ordre públic les alteracions que es puguin produir. 
 

Així mateix, hauran d’adoptar mesures per disminuir el nivell sonor en cas de molèsties 
veïnals acreditades (com terres i tendals destinats a aquesta finalitat, o d’altres tipus 
d’aparells de control del nivell sonor). 
 

2. Hauran de complir les obligacions següents: 
 

a) Respectar en tot moment l'horari màxim de l'activitat i de la terrassa. 
 

b) El desallotjament i la recollida del material de la via pública s’haurà d’efectuar sense 
sorolls i dins l’horari establert. 

 

c) Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupi 
la terrassa. 

 

d) Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers a la via pública, dins de 
l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. Per fer front a aquesta responsabilitat 
haurà de disposar de l’assegurança corresponent, de la que aportarà còpia a 
l’Ajuntament, en un termini màxim d’un mes des de la concessió de la llicència, sinó 
aquesta quedarà anul·lada fins el moment que presenti l’ampliació de 
l’assegurança a la terrassa. 

 

e) Retirar les instal·lacions de forma total durant els períodes no autoritzats. 
 



f) Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb el Municipi. 
 

g) Disposar en tot moment del document acreditatiu de la llicència, que serà exhibit 
immediatament a petició de l’autoritat competent i els agents municipals. 

 

h) Ocupar únicament l’espai autoritzat. 
 

i) Instal·lar només els elements de mobiliari autoritzats. 
 

j) Retirar diàriament de la via pública o recollir, de tal manera que no obstaculitzi la 
via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari instal·lat a la terrassa i netejar 
adequadament la zona. En el cas dels vetlladors autoritzats es podrà recollir i 
guardar el mobiliari en el seu interior. 
 

k) Durant l’horari nocturn, independentment si l’establiment roman obert o tancat, la 
terrassa o vetllador haurà de comptar amb aparell visual lluminós encès  al sentit 
de circulació dels vehicles per la calçada. S’entendrà com a horari nocturn el 
moment en que el dia comenci a enfosquir fins que deixi d’estar fosc.   

 

l) Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat. 
 

3. El titular de la llicència es compromet un cop finalitzada la vigència de la llicència, a 
restituir a l'estat inicial l'espai d'us públic utilitzat en un termini màxim de 7 dies.      

 
 

Article 12. Prohibicions. 
 

1. Instal·lar qualsevol element fora de l’espai autoritzat per l’Ajuntament. 
 

2. Ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, plàstics o qualsevol altre element que 
pugui dificultar el trànsit de vianants o suposi deteriorament del paisatge urbà. Es podrà 
autoritzar la col·locació de testos, sempre que estiguin dins l’espai autoritzat de la 
terrassa o vetllador. 
 

3. Emmagatzemar o apilar productes, caixes de begudes o altres materials en els vetlladors 
i terrasses, o a l’entorn. 

 

4. Es prohibeix, amb caràcter general, la instal·lació de sistemes audiovisuals, equips de 
reproducció musical o sonora, o música en viu, a l’espai de la via pública autoritzat per 
la llicència. Es podran admetre aquests supòsits excepcionalment, prèvia sol·licitud de 
permís pel titular, amb l’autorització expressa del Ajuntament on s’establirà les 
condicions d’aquesta instal·lació.  

 
 
Article 13. Ampliació de l’ocupació per dies assenyalats. 
 

Els establiments podran ampliar de la seva terrassa en dies assenyalats prèvia comunicació a 
l’Ajuntament. Només podran ampliar de forma gratuïta 10 m2 més dels metres totals sol·licitats 
a la llicència. 

 
S’entendrà per a estimació general que una taula i quatre cadires ocupen un mòdul de 1,5 m 

x 1,5 m. És a dir, la col·locació d’una taula supletòria amb 4 cadires correspondrà a 3m2 totals.  
 
Els dies assenyalats en que es podrà ampliar de forma gratuïta la terrassa són els següents: 

- Els dies de Festes Majors de la Sénia, festivitats i fires celebrades a la Sénia.  

- Els vespres dels dies festius a Catalunya i dels dies festius nacionals.  



Article 14. Revocació de llicència. 
 

Les llicències es concedeixen a precari i, per tant, 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 qualsevol moment l’Ajuntament podrà incoar expedient contradictori de conformitat amb 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, així com la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic,  per 
l’anul·lació o revocació de la llicència per incompliment d’aquesta ordenança reguladora de les 
autoritzacions de terrasses o per queixes reiterades i justificades dels veïns. Aquesta supressió 
no suposarà cap tipus d’indemnització per al titular de l’establiment. 

 
L’Ajuntament notificarà al titular de l’autorització la necessitat de desmuntatge de les 

terrasses per causes de possibles esdeveniments degudament autoritzats, per raons d’interès 
públic, quan no sigui possible trobar una ubicació alternativa per la terrassa. En aquest cas, la 
llicència s'entendrà interrompuda, reprenent-se un cop transcorregut l'esdeveniment que hagi 
motivat la seva suspensió. 

 
 
 
 

TITOL 3. SOBRE L’OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS D’ÚS PRIVATIU 
 
 
 
 
Article 15. Condicions general d’implantació.  
 

1. En els carrers i avingudes on existeixi una diferenciació entre l'espai per als vianants i 
l'espai per a l'arbrat, parterres i mobiliari urbà, les terrasses han de situar-se de manera 
que es respecti i prevalgui el pas pels vianants.  

 
2. En tot cas, la implantació de terrasses ha de garantir les condicions de funcionalitat i 

comoditat dels desplaçaments a peu per la ciutat.  
 
3. El local del que depengui la terrassa, complirà els preceptes de les Taules d’Accessibilitat 

de les Activitats a Catalunya, la normativa sanitària i la normativa sobre espectacles. 
Com a norma general les terrasses s’hauran de col·locar en la vorera, tocant a la calçada, 
i no a la façana. Com a mesura de seguretat, s’haurà de deixar una separació de 30 cm 
des de la vorada fins a l’element protector col·locat a la terrassa.  

 
 
Article 16. Espais a ocupar 
 

S’admeten les instal·lacions de terrasses i vetlladors que, complint la normativa sobre 
ocupació de la via pública, barreres arquitectòniques i accessibilitats, s’ajustin a les condicions 
següents: 
 

1) Com a criteri general i sempre que hi hagi espai suficient, les terrasses dels establiments 
de restauració se situaran a la part de la vorera enfront del propi establiment, tocant a 



la calçada i no a la façana. El pas de vianants s’haurà de deixar entre la façana i la 
terrassa, i tindrà una amplada mínima de 0,90 m. 
 

Es podrà ampliar l’espai d’ocupació als trams de vorera situats a banda i banda, sempre 
que es respectin les portes d’accés a habitatges i locals, amb compliment de les 
condicions de l’ocupació primera i disposin de l’autorització dels propietaris dels locals 
directament afectats.  

 

No s'autoritzarà cap terrassa que comporti el tall de la circulació, ja sigui de vianants o 
de vehicles, a un carrer o plaça. 

 
2) En el supòsit de voreres estretes, s’admet la instal·lació de plataformes elevades 

(tarimes) a la calçada, just davant de l’establiment i sempre deixant lliure la vorera. 
 

3) En la calçada es podrà instal·lar vetlladors o terrassa coberta sempre i quan es presenti 
certificat de solidesa expedit per un enginyer. (Veure art. 10) 
 

4) Si no és factible els apartats 1 i 2 d’aquest article, de forma excepcional, s’admet la 
instal·lació de fins a un màxim de 2 taules altes, sense cadires ni tamborets, arramblades 
a la façana del propi establiment, sempre respectant l’amplada de 0,90 m, sempre previ 
informe favorable dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 

 
5) Criteris constructius de les terrasses: 

 

- Totes les terrasses hauran de ser desmuntables. 
 

- La plataforma o tarima de la terrassa serà muntada sobre rastells i estarà enrasada 
amb el nivell de la vorera. No es pot clavar al terra amb ancoratges que malmetin la 
calçada, llevat les estructures sòlides que comptin amb autorització expressa. 

 

- La plataforma o tarima estarà elevada del terra i permetrà el pas de les aigües pluvials 
per la seva part inferior, no podent tapar els embornals, les arquetes de registre de 
serveis, de clavegueram, boques de rec i hidrants, parades de transport públic, 
sortides d’emergència, passos de vianants, etc. 

 

- En les tarimes, tota la superfície de la terrassa es delimitarà amb elements que 
impedeixin l’accés dels usuaris a la calçada per on circulen els vehicles. La delimitació 
perimetral serà amb una tanca o similar, d’una alçada màxima d’1,20 m. 

 

- Està prohibit instal·lar tendals que sobresurtin de la zona delimitada. 
 

- Les terrasses cobertes o vetlladors, tindran una alçada màxima de 2,50 m., mesurats 
des de la cara superior de la vorera. 

 
6) Mobiliari: 

 

- No es permetrà ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, plàstics, neveres, 
sortidors i barres, o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants 
o deteriorar el paisatge urbà. 
 

- Per a la instal·lació d’ estufes s’haurà d'aportar documentació relativa a les 
característiques tècniques, físiques i estètiques de l'estufa i el certificat 
d’homologació. 

 

- No es podran instal·lar estufes a menys de 2 metres de la línia de façana dels 
immobles ni d'altres elements com ara arbres, fanals, etc... 

 



- Els materials emprats a les terrasses -en cas d'instal·lació d'estufes- seran de la 
reacció al foc que determina la normativa vigent en matèria contra incendis, i caldrà 
disposar dels corresponents certificats acreditatius. 

 
7) Respecte al mobiliari urbà, guals i altres elements de l'entorn: 

 
- La instal·lació de terrasses no podrà afectar en cap cas a les sortides d’emergència, 

trànsit de vehicles, cas d’estar autoritzat i al pas de vianants, i es respectaran els 
arbres, els escocells, el mobiliari urbà i els seus accessos. 
 

- Les instal·lacions sobre la via pública no podran obstaculitzar l’accés a hidrants, 
boques de rec, registres de clavegueram i altres elements similars, que hauran de 
disposar d’un dispositiu que en permeti el seu accionament. 

 

- Entre l’inici de la tarima o clos de protecció i els guals o les entrades de vehicles de 
finques contigües, hi haurà una separació mínima de 0,90 m per facilitar la lliure 
entrada i sortida dels vehicles. 

 

8) Altres supòsits: 
 

- Es pot sol·licitar l’ocupació de via pública per terrasses allunyades de l’entorn 
immediat del propi establiment. La resolució d’aquests supòsits es farà prèvia petició 
i informe dels Serveis Tècnics Municipals i de la Policia Local. 
 

-  En el cas que existeixi un passeig central o una plaça en la proximitat de 
l’establiment, l’Ajuntament podrà optar per autoritzar la instal·lació de la terrassa al 
passeig central, a la plaça o a la voravia i determinarà quina serà la superfície màxima 
a ocupar i el lloc concret on s’ha de col·locar, sense que aquesta pugui ser superior 
al 30 % de la superfície total en cas de plaça o a 1/3 part de l’amplada del passeig. 

 

- Amb independència del que s’ha assenyalat anteriorment, respecte a les dimensions 
de l’espai públic a ocupar amb terrasses, si en una zona concreta hi hagués instal·lats 
diferents establiments que volguessin col·locar una terrassa, l’Ajuntament distribuirà 
aquest en funció de l’espai sol·licitat, la superfície que es pot ocupar i la situació de 
cadascun dels establiments, l’espai màxim que cadascun d’aquests podrà utilitzar, 
restant en tot cas espai lliure suficient per al trànsit de vianants. 

 

9) Higiene i neteja. El titular haurà de mantenir en perfectes condicions d’higiene i netedat 
el perímetre autoritzat i la seva zona d’influència. 
 

10) Modificacions de les terrasses. La definició d’espais i usos estarà sotmesa a les variacions 
que comporti qualsevol modificació de les vies i places. 

 
 
Article 17. Instal·lació elèctrica 
 

1. La instal·lació d’enllumenat a les terrasses haurà de complir amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques complementàries MI BT. Caldrà 
presentar el butlletí de reconeixement de baixa tensió, signat per un instal·lador 
autoritzat per la Generalitat de Catalunya, acreditatiu que la instal·lació compleix el 
Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementaries 
que li son d’aplicació.. 

 
2. No es permetrà la instal·lació provisional de qualsevol conductor elèctric a nivell de sòl 

que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris/àries de les terrasses. 



En cas que s'instal·li aeri, l'alçada lliure mínima per al pas de vianants serà de 2,20 m. 
Cas que es travessi el carrer, l'alçada mínima de la part inferior del cablejat serà de 4,60 
m. 

 
 
Article 18. Durada 
 

1. Les llicències amb ocupació de vorera es concediran: 
 

a) Per mesos sencers. El mínim de mesos que es podrà sol·licitar serà de 3 mesos. 
 

b) Per tot l'any natural (de l'1 de gener fins el 31 de desembre)  
 
2. Les llicències anuals sol·licitades per un establiment compliran l’any natural 

independentment de la data de la sol·licitud i de la seva aprovació. 
 

3. L’ocupació del sòl per a la realització del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions 
podrà començar i acabar, com a màxim, tres dies abans o després del període autoritzat. 

 
 
Article 19. Prorrogabilitat de la llicència 
 

La llicència d’autorització ho serà pel termini sol·licitat. Un cop aprovada la llicència 
d’autorització es prorrogarà tàcitament en les mateixes condicions per a l’any següent. 

 
Quan un establiment no vulgui continuar fent ús de l’espai públic haurà de presentar 

instància de desistiment o renuncia un més abans de començar l’any següent o, en el cas d’una 
llicència inferior a l’any, un més abans de l’inici del mes en que comença l’autorització. 
 
 
Article 20. Horari de funcionament 
 

1. La terrassa no podrà iniciar el seu ús, en cap cas, abans de les 8 hores del matí. 
 

2. S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent: 
 

• De diumenge a dijous fins les 00:00 hores 
 

• divendres i dissabtes fins les 1:30 hores. 
 

3. Quan existeixin causes que ho justifiqui, la Junta Local de Govern podrà acordar 
l’ampliació de l’horari màxim de funcionament de les terrasses en una o més zones del 
municipi. 

 
4. Si per les raons que sigui un establiment té limitat l’horari màxim de funcionament, 

l’horari màxim d’utilització de la terrassa coincidirà amb l’establert per l’activitat 
principal. 

 
5. L’òrgan competent per a l’atorgament o denegació de les llicències d’instal·lació de 

terrassa podrà limitar l’horari de funcionament fixat anteriorment per als establiments 
en general, per raons d’interès general o causes degudament justificades. Aquesta 
mesura no tindrà caràcter sancionador. 

 
 



Article 21. Inspecció i control 
 

1. Els titulars de les llicències municipals de terrassa han de permetre i facilitar l’acció 
inspectora de l’Ajuntament. 

 
2. Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l’òrgan competent, desprès de 

valorar la incidència, amb caràcter lleu, per la seguretat de les persones, o els béns, o 
en la convivència entre els ciutadans, pot optar entre: 

 
a) Requerir les modificacions o millores necessàries per reparar les irregularitats, 

fixar un termini per efectuar-les i obrir procediment sancionador si no són fetes en 
el termini concedit. 

b) Acordar, directament, l’obertura de procediment sancionador, amb adopció de 
mesures provisionals que siguin necessàries. 

 
 
Article 22. Mesures provisionals prèvies 
 

1. En cas que de la inspecció es constatin irregularitats, amb incidència greu en l’interès 
públic, com mesura provisional prèvia a un procediment sancionador, es pot ordenar: 

 
a) La suspensió de la llicència de terrassa. 

 

b) La retirada total o parcial dels elements de la terrassa. 
 

c) El precinte d’un o més elements de la terrassa. 
 

d) La reducció de l’horari de funcionament 
 

2. S’entén com incidència greu en l’interès general en cas de molèsties veïnals acreditades 
i reiterades. 

 
 
Article 23. Terrasses sense llicència 
 

1. Les terrasses que es trobin sobre espais d’ús públic, sense llicència o que excedeixen de 
la superfície autoritzada, poden ser sancionades i retirades, mitjançant ordre de l’òrgan 
competent, en l’exercici de la potestat de recuperació d’ofici de l’Ajuntament.  
Els serveis municipals poden executar l’ordre sense més avís que la notificació a la 
persona interessada de l’ordre de retirada. La notificació es pot dur a terme en el mateix 
moment de la retirada o de l’acte d’execució material. Les despeses aniran a càrrec del 
titular, qui estarà obligat al seu abonament, prèvia la pràctica de la corresponent 
liquidació.  
 

En cas de resistència a la retirada, s’han d’adoptar les mesures necessàries per a la 
recuperació de la possessió del domini públic. 
 

2. Les terrasses en espais privats d’ús públic sense llicència, poden ser objecte de suspensió 
i sanció. L’Ajuntament pot procedir, prèvia audiència a la persona interessada, a ordenar 
motivadament la suspensió de l’activitat de terrassa i la retirada dels elements, amb 
l’advertiment que en cas d’incompliment es procedirà a l’execució subsidiària de la 
mateixa per part de l’Ajuntament. Les despeses aniran a càrrec del responsable, qui 
estarà obligat al seu abonament, prèvia la pràctica de la corresponent liquidació. 
 



3. La retirada dels elements de la terrassa no és una mesura provisional prèvia, sense 
perjudici que es tramiti procediment sancionador per l’exercici de l’activitat de terrassa 
sense llicència. 

 
 

TITOL 4. RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
Article 24. Incompliment de les obligacions 
 

L’incompliment de les obligacions que afecten el titular de la llicència d’acord amb aquesta 
Ordenança comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma de multes, i àdhuc la 
revocació de la llicència. 

 
Les sancions aplicables per la comissió d’alguna de les infraccions previstes en aquesta 

Ordenança seran les següents: 
 

- Les faltes greus i molt greus poden ésser sancionades amb la revocació de la llicència i/o 
amb sanció. 

 

- Les faltes lleus poden ésser sancionades amb sanció i/o amb la reducció de l’horari de 
cessament de l’activitat. 
 
No es concediran autoritzacions als titulars de llicències que hagin estat sancionats amb la 

revocació d’aquesta en el termini de dos anys, comptats de conformitat amb l’article 132 de les 
Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
Pel fet que es considera que les ocupacions autoritzades a la via pública i als espais privats 

formen una unitat d’explotació amb el local al qual serveixen, les sancions derivades de la 
legislació sobre policia d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics comeses en 
aquest espai afectaran, des del punt de vista sancionador, el local principal. De la mateixa 
manera les sancions que comportin suspensió o tancament de l’activitat principal s’entendran 
també referits a la terrassa. 

 
L’obtenció de la llicència municipal no eximeix de l’obtenció de la resta d’autoritzacions de 

les administracions sectorials competents que siguin pertinents. 
 
L’incompliment de les obligacions que afecten al titular de la llicència d’acord amb el que 

s’estableix en aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma 
de multes i, simultàniament o alternativament amb la revocació de la llicència concedida. 

 
 
Article 25. Infraccions  
 
Les infraccions contra aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus i molt greus. 

 
1. Són faltes lleus: 

 

a) Incomplir les obligacions de senyalitzar la zona, de retirar o recollir diàriament el 
mobiliari de la via pública o espai privat d’ús públic i de netejar la zona ocupada. 
 

b) Excedir l’ocupació de la terrassa fins el 50% de la superfície autoritzada. 
 

c) Instal·lar elements no autoritzats. 
 



d) L’incompliment de l´horari màxim establert per cessament de l’activitat del 
vetllador i/o terrassa per un temps no superior a 30 minuts de la seva hora de 
tancament.  

 

e) Produir molèsties al veïnat derivat del funcionament de la terrassa, durant l’horari 
de funcionament de la terrassa o en el moment de retirar el mobiliari de la via 
pública. 

 

f) Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les 
faltes greus o molt greus. 

 
2. Són faltes greus: 

 

a) Ocupar la via pública o els espais privats sense disposar de llicència municipal o 
excedint-se dels seus límits autoritzats en més d’un 50%. 
 

b) Tolerar altercats, escàndols a la zona de la via pública o espai privat autoritzat. 
 

c) L’incompliment en tres o mes vegades, durant 1 any a comptar des de la primera 
infracció, de l’horari màxim establert per cessament de l’activitat del vetllador i/o 
terrassa quan aquestes no hagin estat superior a 30 minuts de la seva hora de 
tancament. 

 

d) L’incompliment de l´horari màxim establert per cessament de l’activitat del 
vetllador i/o terrassa per un temps superior a 30 minuts de la seva hora de 
tancament. 

 

e) Instal·lar mobiliari de característiques diferents a les establertes en aquesta 
Ordenança. 

 

f) Instal·lar i/o posar en funcionament instal·lacions audiovisuals, equips de 
reproducció de so i fils musicals sense autorització. 

 

g) No aportar el Certificat de Solidesa i Muntatge de l’estructura sòlida. 
 

h) La reincidència en dos o més faltes lleus en el període d’un any . 
 
3. Són faltes molt greus: 

 

a) No disposar de la pòlissa d’assegurança, de responsabilitat civil, en vigor per la 
terrassa. 
 

b) Incomplir l’ordre de retirada de la terrassa en els casos de revocació o finalització 
de autorització en el termini establert. 

 

c) No facilitar o no permetre la tasca d’inspecció. 
 

d) La instal·lació d’una terrassa sense autorització. 
 

e) Incomplir l’ordre de retirada de la terrassa donada per l’Ajuntament motivada per 
una sanció imposada que comporti una suspensió temporal de l’activitat a la 
terrassa, o bé per revocació de la llicència. 

 

f) La reincidència en dos o més faltes greus en el període d’un any. 
 
 
Article 26. Sanció 
 

La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran sancionades: 
 

- Les faltes lleus, amb multa de 100 € fins a 300,00 €. 
 



- Les faltes greus, amb multa entre 300,01 € i 600,00 € i/o una suspensió temporal de 
l’activitat a la terrassa per un termini de 7 a 15 dies, o, si s’escau, la revocació de la mateixa 
sense dret a indemnització de cap classe, comportant la retirada de les taules i cadires de la 
via pública. 

 

- Les faltes molt greus, amb multes entre 600,01 € i 1.200,00 € i/o una suspensió temporal 
de l’activitat a la terrassa per un termini de 15 a 30 dies o, si s’escau, la revocació de la 
mateixa sense dret a indemnització de cap classe, comportant la retirada de les taules i 
cadires de la via pública. 

 
La reincidència en dues faltes molt greus comportarà la revocació de la llicència sense dret 

a indemnització de cap classe. 
 

Les limitacions, condicions o sancions imposades a l’activitat principal afectaran també a la 
llicència per a l’ocupació temporal de la via pública, per tractar-se d’una unitat d’explotació.  

 
També afectarà i serà d’aplicació a la llicència temporal la normativa vigent en matèria 

d’establiments de pública concurrència. 
 
 

Article 27. Graduació de la sanció 
 

Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte: 
 

- Els perjudicis causats. 
 

- La reiteració o reincidència. 
 

- La intencionalitat. 
 

- La no observança dels requeriments o advertiments efectuats per l’Ajuntament. 
 
 
Article 28. Inspecció  
 

Els serveis municipals i la Policia Local tindran cura del compliment exacte de les disposicions 
d’aquesta ordenança o d'altres de complementàries i de general aplicació, i conseqüentment 
podran inspeccionar i fiscalitzar en qualsevol moment l'ús adequat de l'espai públic autoritzat 
per a terrasses i vetlladors. Els titulars de la llicència tenen l'obligació de facilitar la tasca 
inspectora del personal municipal. 
 
 
Article 29. Mesures provisionals. 
 

L’òrgan competent pot acordar amb resolució motivada, les mesures provisionals que, en 
cada cas, siguin necessàries, amb la finalitat d’evitar mantenir els efectes de la infracció, evitar 
la comissió de noves infraccions, assegurar el correcte desenvolupament del procediment, i 
assegurar l’eficàcia de la resolució final. 

 
Les mesures provisionals podran consistir en adoptar les mesures provisionals prèvies 

previstes en aquesta ordenança. 
 
Les mesures provisionals podran ser revocades o modificades durant el procediment 

sancionador, i s’extingiran en la resolució final. 
 



Article 30. Actuació subsidiària 
 
 La revocació d’una llicència com a conseqüència de la imposició d’una sanció comporta 

automàticament la retirada del vetllador o terrassa de la via publica. Igualment comportarà la 
retirada del vetllador o terrassa el fet de no disposar de la llicència per fer la instal·lació. La 
persona infractora haurà d'acomplir el requeriment municipal de retirada en el termini de 
quinze dies. En cas contrari, l’Ajuntament procedirà a executar aquest requeriment de forma 
subsidiària a càrrec de l’interessat i a adoptar els mitjans necessaris per tal que es doni 
compliment al requeriment municipal, a l’empara de l’article 102 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Article 31. Multes coercitives 
 

Si la persona obligada no compleix les obligacions en matèria d’aquesta ordenança, 
l’autoritat competent la pot requerir per tal de que, en un termini suficient, les compleixi, 
advertint que en el cas contrari se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de la 
quantia, si procedeix, fins a un màxim de 3000 euros, sense perjudici de les sancions aplicables.  
 
 
Article 32. Procediment sancionador 
 

Les faltes comeses per infracció d’aquesta Ordenança seran sancionades amb instrucció 
prèvia del corresponent expedient sancionador, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
La tramitació d'un procediment sancionador no impedirà que l'Ajuntament liquidi la 

corresponent taxa per l'ocupació de la via pública que s'hagi produït, encara que aquesta s'hagi 
fet sense llicència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX I 
 
Quadre de sancions 
 

Article Tipus Concepte Import 

25.1.a L Incomplir les obligacions de senyalitzar la zona, de retirar o recollir 
diàriament el mobiliari de la via pública o espai privat d’ús públic 
i de netejar la zona ocupada. 

100 

25.1.b L Excedir l’ocupació de la terrassa fins el 50% de la superfície 
autoritzada. 

100 

25.1.c L Instal·lar elements no autoritzats. 100 

25.1.d L L’incompliment de l´horari màxim establert per cessament de 
l’activitat del vetllador i/o terrassa per un temps no superior a 30 
minuts de la seva hora de tancament. 

100 

25.1.e L Produir molèsties al veïnat derivat del funcionament de la 
terrassa, durant l’horari de funcionament de la terrassa o en el 
moment de retirar el mobiliari de la via pública. 

100 

25.1.f L Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la 
tipificació de les faltes greus o molt greus (descriure la mateixa). 

100 

25.2.a G Ocupar la via pública o els espais privats sense disposar de 
llicència municipal o excedint-se dels seus límits autoritzats en 
més d’un 50%. 

300 

25.2.b G Tolerar altercats, escàndols a la zona de la via pública o espai 
privat autoritzat. 

300 

25.2.c G L’incompliment en tres o mes vegades, durant 1 any a comptar 
des de la primera infracció, de l’horari màxim establert per 
cessament de l’activitat del vetllador i/o terrassa quan aquestes 
no hagin estat superior a 30 minuts de la seva hora de tancament. 

300 

25.2.d G L’incompliment de l´horari màxim establert per cessament de 
l’activitat del vetllador i/o terrassa per un temps superior a 30 
minuts de la seva hora de tancament. 

300 

25.2.e G Instal·lar mobiliari de característiques diferents a les establertes 
en aquesta Ordenança. 

300 

25.2.f G Instal·lar i/o posar en funcionament instal·lacions audiovisuals, 
equips de reproducció de so i fils musicals sense autorització. 

300 

25.2.g G No aportar el Certificat de Solidesa i Muntatge de l’estructura 
sòlida. 

300 

25.2.h G La reincidència en dos o més faltes lleus en el període d’un any . 300 

25.3.a MG No disposar de la pòlissa d’assegurança, de responsabilitat civil, 
en vigor per la terrassa. 

600 

25.3.b MG Incomplir l’ordre de retirada de la terrassa en els casos de 
revocació o finalització de autorització en el termini establert. 

600 

25.3.c MG No facilitar o no permetre la tasca d’inspecció. 600 

25.3.d MG La instal·lació d’una terrassa sense autorització. 600 

25.3.e MG Incomplir l’ordre de retirada de la terrassa donada per 
l’Ajuntament motivada per una sanció imposada que comporti 
una suspensió temporal de l’activitat a la terrassa, o bé per 
revocació de la llicència. 

600 

25.3.f MG La reincidència en dos o més faltes greus en el període d’un any. 600 

 


