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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 1. Objecte. 

La present Ordenança té per objecte regular l’ocupació de la via pública, mitjançant: 

 terrasses i vetlladors annexos als establiments de restauració a la via pública. 

 elements en la via pública d’establiments comercials. 

També forma part de l’objecte d’aquesta Ordenança la instal·lació de terrasses en sòl de titularitat 

privada, ja sigui el seu ús públic o privat. 

 

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. 

 

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. 

 

Article 4. Òrgan competent  

L’òrgan competent per a l’atorgament de les llicències serà l’alcalde, o la Junta de Govern Local en 

cas de delegació de funcions, previ informe de l’Àrea competent, en base a les característiques de 

la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns pel trànsit de 

persones o vehicles. Es podran establir criteris genèrics d’actuació en aquesta matèria. 

 

Article 5. Definicions  

Terrassa: 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 què es 
col·loca mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendal, jardineres i altres elements similars al 
servei dels esmentats establiments. 

Vetlladors: les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i que de forma total o parcial 
necessitin d’una instal·lació a la via pública. 

Marquesina: coberta volada, lleugera i realitzada amb elements rígids, que es col·loca damunt 
d'una porta per a resguardar de la pluja. Les ombrel·les siguin fixes a la façana com a tendals o no, 
si són plegables, no tenen la consideració de marquesines. 

Tendal: element realitzat amb materials lleuger, no rígid i fàcilment desmuntable, visible des de la 
via pública i que serveixi per fer ombra o protegir de la pluja.  

Rètol: qualsevol inscripció visible des de la via pública, que assenyala l'entrada d'un establiment o 
una informació de caràcter permanent. 

Elements auxiliars: a efectes d'aquesta ordenança, els elements auxiliars seran els complementaris 
a l'ús de terrassa i/o vetllador, com son jardineres, separadors, tendals, ... 

Autorització d’ús d’un espai de sòl: És el permís atorgat per l’Autoritat municipal per tal d’ocupar, de 
forma temporal, un espai de sòl, ja sigui en via pública o en sòl de titularitat privada, amb 
instal·lacions i/o elements annexos a un establiment. 
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Temporada: durada de l'autorització de l’ocupació de via pública. La durada mínima serà de 8 

mesos, l’establerta pel període d’estiu (del 1 de Març al 31 d’Octubre), sent la màxima la 

corresponent a l’any natural, el pagament de la taxa serà el que determini la corresponent 

ordenança fiscal. 

 

Article 6. Procediment de sol·licitud 

1.- La sol·licitud de llicència temporal per instal·lar una terrassa, vetllador o qualsevol altre element 

per a ocupar espai públic o privat s’efectuarà per part del titular de l’establiment mitjançant el model 

habilitat i que es trobarà al web de l'ajuntament, on s’indicarà: 

- La referència del permís /comunicació prèvia per exercir l’activitat. 

- La corresponent pòlissa de responsabilitat civil. 

- La superfície a ocupar (amb detall dels elements a instal·lar) 

- El període d’instal·lació de la terrassa. 

2.- A la sol·licitud s’acompanyarà: 

- Un croquis acotat comprensible i explicatiu que reflecteixi les dimensions de l’espai concret 

on es volen col·locar els elements que configuraran la terrassa, així com la situació del 

mobiliari públic  existents en el seu entorn(fanals, papereres, bancs, arbres, etc.), en cas 

d’existir, i els elements que es volen col·locar. 

- Relació dels elements o mobiliari que es vol instal·lar i les seves característiques (color, 

material, mides...). 

- Descripció de la instal·lació elèctrica, si s'escau. 

- Descripció gràfica de com quedaran els elements recollits en la via pública mentre 

l’establiment romangui tancat. 

- Certificat de seguretat i/o solidesa de la instal·lació, on s´asseguri la resistència davant dels 

possibles esforços que pugui sofrir, si s'escau. 

- Acreditació d'autorització del sòl per a terrasses en sòl que no sigui de titularitat municipal. 

3.- La taxa generada per aquesta sol·licitud serà d’acord amb el que estableixi la ordenança fiscal, 

tenint en compte la superfície ocupada. 

 

Article 7. Procediment de concessió de llicència i resolució 

1.- Les autoritzacions es concediran 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 les Ordenances 

municipals i disposicions que siguin d’aplicació. 

2.- La concessió de llicència d’instal·lació de terrassa està subjecta a l’emissió d’un informe tècnic 

favorable. En aquest informe es farà constar el compliment de totes les condicions establertes 

respecte a l’espai, el mobiliari i altres. 

3.- D’acord amb les característiques de l’espai on es vol instal·lar aquesta i en base a l’informe 

tècnic que s’emeti, l’Ajuntament podrà desestimar la instal·lació d’un o més elements dels 

projectats (tendals, para-sols, etc.). 

4.- No es podrà concedir cap autorització d'ocupació de via pública a aquelles activitats que 

disposin d'un expedient de queixa o sancionador no resolt.  

5.- Si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres, aquestes hauran 

d’atorgar-se simultàniament a la llicència d’ocupació. 

6.- L’Ajuntament podrà denegar una sol·licitud quan en base a l’informe dels serveis tècnics es 

consideri que les característiques del lloc, o les circumstàncies especials que hi puguin concórrer 

ho facin desaconsellable. 
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7.- Les llicències de terrasses s´han d´atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos 

mesos. Aquest termini es començarà a comptar a partir del dia de la presentació de la sol·licitud.  

 

Article 8. Renovació 

1.- La sol·licitud de llicencia es considerarà renovada automàticament sempre que no es digui el 

contrari per part del titular de la llicencia o de l’Ajuntament. 

2.- Els canvis de nom de l’activitat associada a l’ocupació de via pública, comportarà 

automàticament el canvi de nom de la llicència d’ocupació de via pública. En cas que el nou titular 

no vulgui disposar de l’ocupació de via pública, caldrà comunicar-ho expressament. 

 

Article 9. Obligacions del titular de la llicència 

1. Els titulars de llicència d’ocupació de la via pública estaran sotmesos a les prescripcions 

establertes en la normativa que sigui d’aplicació, vetllant per la prioritat del descans del veïnat i pel 

manteniment de l’ordre públic a la terrassa i posant en coneixement de les forces d’ordre públic les 

alteracions que s’hi puguin produir. 

Hauran de complir les obligacions següents: 

a) Ocupar únicament l’espai autoritzat. 

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

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

d) Respectar en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública establert en l’article 15. 

e) El desallotjament i la recollida del material de la via pública s’haurà d’efectuar sense sorolls i 

dins l’horari establert en l’article 15. 

f) Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupi la terrassa i la 

seva zona d’influència, que serà d'una franja estimada de 2m. Es prohibeix netejar els espais 

amb aparells bufadors o d’altres que generin soroll, fora de l’horari permès per l’ordenança del 

soroll i les vibracions a la via publica.  

g) Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers a la via pública, dintre de l’espai 

autoritzat i en l’exercici de l’activitat.  

h) Fer-se responsables dels desperfectes que es puguin ocasionar a les instal·lacions d’ús públic, 

paviments, voreres, punts de llum, bancs, papereres i tot tipus de mobiliari urbà, a causa d’un 

mal us o vici dels elements autoritzats per ocupar la via pública. 

i) Els elements que ocupen la via pública, un cop finalitzat l’horari d’obertura, seran recollits i 

endreçats en un lloc de la via pública. En el cas de taules i cadires apilant-los i en el cas d’altres 

elements retirats de manera endreçada.  

j) Retirar les instal·lacions de forma total les temporades en què l’Ajuntament no les autoritzi, i en 

període de tancament temporal (vacances) del local. 

k) L'incompliment del requisit del pagament de la taxa d'ocupació de a via pública amb terrassa o 

la falta de pagament provinent d'exercicis anteriors, dels impostos, taxes, o altres obligacions 

tributàries municipals que graven l'exercici de l'activitat que serveix de bases per l'atorgament 

de la llicència, motivarà que no s'atorgui la nova autorització, fins que s'estigui al corrent de 

pagament.  

l) Disposar en tot moment del document acreditatiu de la llicència, que serà exhibit 

immediatament a petició de l’autoritat municipal i els agents municipals. 
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2. Es prohibeix amb caràcter general la instal·lació de sistemes de reproducció musical o sonora a 

l’espai de la via pública autoritzat per la llicència, excepte en supòsits especialment permesos per 

als que caldrà realitzar la corresponent sol·licitud i en què s’especificaran condicions i horari. 

 

Article 10. Revocació de llicència  

1.- 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. 

2.- L’Ajuntament notificarà al titular de llicència d'ocupació de via pública la necessitat de 

desmuntatge de les terrasses per causes de possibles esdeveniments degudament autoritzats, per 

raons d’interès públic. 

3.- En tot cas, l’autorització d’ús d’un espai mitjançant terrasses quedarà revocada per: 

- Manca de conservació de la senyalització, tendals, jardineres, arbrat i mobiliari 

- Manca d’higiene i neteja en la terrassa i la seva zona d’influència. 

- Per l’ús indegut de la terrassa. 

- Per modificació de les circumstàncies en raó de les quals va ésser atorgada l’autorització. 

 

Article 11. Espais a ocupar per les terrasses 

1.- S’admeten les instal·lacions de terrasses i vetlladors que, complint la normativa sobre ocupació 

de la via pública, barreres arquitectòniques i accessibilitats.  

2.- L’ocupació a considerar en cap cas el numero de taules no pot superar els metres quadrats 

sol·licitats, en el cas de les terrasses. Es considera que la superfície mínima d’ocupació per cada 

taula serà de:  

Dimensions de les taules Ocupació considerada 

60cm x 60cm (o diàmetre 0,6m) 1,3m x 1x3m (1,69m
2
) 

70cm x 70cm (o diàmetre 0,7m) 1,5m x 1,5 (2,25m
2
) 

80cm x 80cm (o diàmetre 0,7m) 1,7m x 1,7 (2,89m
2
) 

90cm x 90cm (o diàmetre 0,9cm) 2,0m x 2,0m (4m
2
) 

100cm x 100cm (o diàmetre 1m) 2,2m x 2,2m (4,84m
2
) 

 

3-. Com a criteri general i sempre que hi hagi espai suficient, les terrasses dels establiments de 

restauració se situaran a prop de la façana i deixant sempre un pas de vianants, com a mínim de 

1,20 metres. 

4.- Quant es tracti de voreres més estretes, s’admet la instal·lació de plataformes elevades a la 

zona destinada a aparcament, just davant de l’establiment, previ informe favorable dels serveis 

tècnics afectats i/o altres informes perceptius pertinents. 

5.- En zones de vianants i/o trànsit restringit, així com en els espais configurats pels eixamplaments 

dels xamfrans i altres eixamplaments puntuals, l’ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de les 

terrasses arran de façana o adoptar altres disposicions, previ informe favorable dels Serveis 

Tècnics Municipals.  

6.- En qualsevol cas la proposta caldrà que tingui en compte les característiques concretes de 

l’espai, garantint que no s’obstaculitzi el trànsit de vianants, que es garanteixi un recorregut lògic 

amb un espai mínim d’1,2 m d’amplada. 

7.- Respecte als condicions específiques per a vetlladors, caldrà preveure les següents 

consideracions: 
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a) No s’admet la instal·lació de vetlladors en l’àmbit del nucli antic ni a la plaça de l’Arbre. 

b) Els vetlladors es poden instal·lar en espais públics sempre que la seva amplada sigui igual 

o superior a 5 m. Si la instal·lació es vol fer en una vorera, aquesta haurà de tenir una 

amplada mínima de 5 m. 

c) Les plataformes elevades que formen  hauran de ser desmuntables. 

d) Les dimensions seran determinades pels tècnics municipals corresponents, d'acord amb la 

sol·licitud presentada. 

e) La 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. 

f) Tota la superfície de la terrassa es delimitarà amb elements que protegeixin als usuaris del 

vial de circulació de vehicles. La delimitació perimetral serà amb una tanca d’una alçada 

mínima d’1,20 m. 

g) 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 per facilitar la lliure entrada i sortida dels 

vehicles. 

h) Ambdós extrems exteriors de la plataforma s’hauran de senyalitzar amb catadiòptrics i 

banda reflectant a nivell de la plataforma o als postes de la barana.  

8.- En tots cas, tant per les terrasses com pels vetlladors, en el cas que existeixi una plaça en la 

proximitat de l’establiment, l’Ajuntament podrà optar per autoritzar la instal·lació a la plaça o vorera. 

La zona ocupada haurà d'estar el més a prop possible de l'activitat i preferentment delimitada per la 

façana del local i els seus plans perpendiculars.  

9.- Si la instal·lació de la terrassa s’ha d’efectuar en una plaça o passeig l’Ajuntament determinarà 

quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on s’ha de col·locar.  

11.- En casos especials, en que les dimensions de la via pública no permeti la configuració d'una 

terrassa donant compliment a les directrius d'aquesta ordenança, es podrà autoritzar la instal·lació 

de fins a un màxim de 2 taules altes, sense cadires ni tamborets, arrambades a la façana del propi 

establiment, sempre respectant l’amplada d’1,20 m, i amb informe favorable dels Serveis Tècnics 

de l’Ajuntament. 

12.- 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’espai de la via publica serà repartit de manera 

proporcional a les sol·licituds que hi hagi en el moment. 

13.- La instal·lació d’altres elements diferents de taules i cadires en una vorera només es permetrà 

quan aquesta tingui una amplada igual o superior als 4 m. No obstant això, d’acord amb les 

característiques concretes de l’espai i sempre que la instal·lació d’altres elements tipus para-sols, 

tendals, etc. no obstaculitzin el trànsit de vianants, de manera que resti, com a mínim, un espai 
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lliure d’1,20 m, l’Ajuntament previ informe favorable dels Serveis Tècnics podrà autoritzar la seva 

col·locació. 

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

vehicles, cas d’estar autoritzat i al pas de vianants (caminant, amb cotxets, amb cadires de 

minusvàlids, amb carrets de la compra, etc). 

 

Article 12 Ocupació per elements auxiliars 

1.- No es permetrà ocupar el sòl de la via pública als establiments de restauració amb 

prestatgeries, tallavents, plàstics, neveres, assortidors i barres, o qualsevol altre element. 

2.- La delimitació amb l’asfalt o terrasses contigües es podrà fer mitjançant jardineres de fins 0,30 

metres d’alçada màxima i arbusts amb una alçada de 0,40 metres fins a una alçada màxima total 

de 0,70 metres. L’ús d’aquests elements no pot disminuir mai el pas de vianants. En tot cas seran 

elements de propietat de l’activitat sol·licitant. 

3.- Els tendals i marquesines s´han de situar a una alçada mínima de 2,20 metres de la vorera i no 

poden tenir una volada superior a la de la vorera, no pot ocupar més amplada que la façana del 

local al qual pertany. 

4.- Per a la col·locació de marquesines, tendals o altres elements fixos similars al servei de bars, 

establiments de restauració, comerços i similars haurà de respectar les regles següents, les 

superfícies d’ocupació autoritzada tindran les següents limitacions:  

a) A les voreres de més de cinc (5) metres, la meitat de l’amplada. 

b) A les voreres de menys de cinc (5) metres no s’admetrà la instal·lació de cap element 

fix. 

5.- La instal·lació d’elements fixos a la via pública hauran d’oferir suficients garanties de seguretat, 

estètiques i de solidesa. No es poden utilitzar elements del mobiliari urbà ( arbres, faroles, .. ) com 

elements de fixació de marquesines, tendals, ... 

6.- Es respectaran els arbres, els escocells, el mobiliari urbà i els seus accessos, les sortides 

d’emergència i els passos de vianants. 

7.- La definició d’espais i usos estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació 
de les vies i places. 

8.- 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. 

 

Article 13 Instal·lació de marquesines 

1.- Les marquesines a façana hauran de ser desmuntables i les autoritzacions també seran per un 
any, prèvia obtenció de l’autorització  o llicència expressa per part de l´òrgan competent de 
l´Ajuntament. Quan es desmunti s´haurà de reparar qualsevol desperfecte que hagi ocasionat la 
seva instal·lació i deixar la façana de l´edifici en les mateixes condicions en que es trobava abans 
de la col·locació de la marquesina o tendal. 

2.- L’alçada mínima de les marquesines, tendals o altres elements serà de dos metres i cinquanta 
centímetres (2,50m), admetent-se penjants o serrells sempre que quedi una alçada mínima de dos 
metres (2m). 
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Article 14 Instal·lació de rètols 

La instal·lació de rètols i altres elements publicitaris visibles des de la via pública està sotmesa a 

l'obtenció prèvia de llicència o autorització municipal, en els termes previstos en la legislació 

urbanística, el planejament vigent i aquesta o altres ordenances i reglaments. 

 

Article 15. Condicions d’estètica  

1.- Tots els bars d’un mateix carrer hauran de tenir el mateix model de jardinera, sobre el que 

s’hauran de posar d’acord i elevar la proposta a l’Ajuntament, qui dictaminarà en funció de 

l’adequació amb l’entorn. 

2.- Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment estaran realitzats 

amb material del mateix color, disseny i textura. 

3.- En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que 

distorsionin amb la resta de terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitectònic. 

4.- Diàriament, únicament es permet apilar les taules i cadires estrictament autoritzades, dins la 

zona de terrassa, en el període de durada de la llicència. 

5.- Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties estètiques i de solidesa, tenint 

presents els següents criteris: 

a) El mobiliari serà preferiblement de materials naturals (fusta, vímet, etc.),  alumini no lacat o 

similar, o resines de color fosc. En cas de mobiliari amb publicitat comercial caldrà 

presentar un document que detalli específicament el mobiliari amb imatges d’aquest. Resta 

expressament prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís i 

de qualsevol altre material que els tècnics municipals considerin no adient. 

b) Els tendals seran de roba o lona o similar, de color que s’integri en el seu entorn amb 

l’informe dels Serveis Tècnics Municipals. El seu sistema de subjecció no lesionarà el 

paviment de la via pública. En cas de mobiliari amb publicitat comercial caldrà presentar un 

document que detalli específicament el mobiliari amb imatges d’aquest si es permetrà 

informació pròpia del local en un 25% de la superfície. 

c) Les marquesines, tendals i ombrel·les que s’instal·lin com a objecte d´ocupació de via 

pública per a taules i cadires hauran d´estar compreses entre alguns dels colors i estils 

segons els criteris esmentats en els apartats anteriors. Els colors i materials es proposaran 

en el moment de fer la sol·licitud i aquesta es resoldrà de conformitat amb l´informe emès 

pels serveis tècnics municipals 

6.- Del 1 de Novembre al 1 de Març, es considerarà a efectes d'aquesta ordenança temporada 

d´hivern. Per garantir una millora del confort dels usuaris, sense crear espais completament tancats 

o coberts, es podrà ocupar el 50% de la zona destinada a terrassa, i s´admetran tancaments 

verticals a 3 cares com a màxim.  

Els tancaments verticals dels para-sols seran de materials harmonitzats amb els para-sols. 

a) El teixit serà tipus lona d´un sol color i el 40% de la superfície del tancament haurà de ser 

transparent. 

b) Dins d´aquests para-sols tancats a tres cares com a màxim, únicament i exclusivament  

podran ser ocupat per taules, cadires i estufes ( sempre i quan aquestes siguin 

específiques per a terrasses a l´exterior. Hauran d´estar homologades i disposar de la 

documentació necessària que demostri el seu manteniment periòdic).  

c) Sota cap concepte la instal·lació de para-sols amb aquestes característiques , restarà 

visibilitat al trànsit de vehicles, en especial en les cruïlles i proximitat de passos de 

vianants.  

d) L´estètica dels mateixos haurà de ser unificada per tots els establiments que ocupin un 

mateix espai ( plaça, passeig, .. ). 
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e) Aquests elements hauran de quedar recollits cada dia en acabar la jornada. 

Aquests elements, de manera excepcional i expressa, es podran subjectar a la calçada mitjançant 
un suport encastat i fàcilment desmuntable, un cop desmuntat, cal que la tapa de la base 
encastada quedi completament a nivell amb el paviment existent. S´haurà de presentar un aval per 
tal de garantir-ne la seva reposició, un cop desmantellat el para-sol. 

7.- Les cobertes dels vetlladors han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per elements 
lleugers, totalment desmuntables. 

8.- Durant les temporades que l’Ajuntament no autoritzi les instal·lacions, així com durant les 
vacances de l’establiment, aquestes hauran de ser retirades de forma total. 

 

Article 16. Instal·lació elèctrica 

1.- La instal·lació d’enllumenat per les ocupacions de via pública regulades en aquesta ordenança 

hauran de complir amb el Reglament Electrònic de Baixa Tensió 

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 de les terrasses o aeri qui pugui 

generar un impacte visual negatiu. 

3.- El subministrament dels elements elèctrics en cap cas seran alimentats per subministraments 

municipals. 

 

Article 17. Durada 

La durada mínima serà de 8 mesos, l’establerta pel període d’estiu (del 1 de Març al 31 d’Octubre), 

sent la màxima la corresponent a l’any natural. 

Les autoritzacions atorgades l'any anterior s'entendran renovades anualment de forma automàtica 

a partir de 31 de gener de cada any, si les circumstàncies urbanístiques de l'espai i altres 

condicionants no han variat.  

La durada de l'autorització per a la col·locació d'estufes de terrassa només podrà ser de 4 mesos, 

entenent com a tal el període comprès entre l’1 de novembre i l’1 de març. No podran romandre a 

la via pública fora d'aquest període.  

 

Article 18. Modificacions 

1.- Qualsevol modificació del mobiliari, la superfície d'ocupació o altres condicions que es 

modifiquin respecte a llicència atorgada, serà motiu de presentar una nova sol·licitud.  

2.- 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. 

3.- En cas de subrogació de la l’activitat a la qual va lligada la llicència d’ocupació de via publica, el 

nou titular, en cas de no comunicar-ho, s’entendrà que traspassarà també la llicència d’ocupació de 

via pública. 

 

Article 19. Horari de funcionament 

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

Horari d’estiu (de 1 de Març a 31 d’Octubre ) 

- De diumenge a dijous fins a l’1:00 hores 

- Els divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a les 2:00 hores 
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Horari hivern (de 1 de Novembre a 1 de Març) 

- De diumenge a dijous fins a l’ 23:00h  

- Els divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a les 0:00 hores 

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

3.- Quan existeixin causes que ho justifiqui, l’Ajuntament podrà acordar l’ampliació de l’horari 
màxim de funcionament de les terrasses en una o més zones de la població. 

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. 

 

 

CAPÍTOL II. OCUPACIÓ D’ESPAIS PRIVATS 

Article 20. Ocupació d’espais privats  

1.- La instal·lació de taules a les terrasses, patis, galeries o espais oberts de propietat privada que 

estiguin situats a l’aire lliure no es consideren compresos en la llicència d’obertura de l’establiment 

al qual pertanyen, per la qual cosa el seu titular haurà d’obtenir llicència específica per a aquesta 

nova activitat, amb els mateixos requisits documentals que els assenyalats per les ocupacions de 

via pública, amb excepció del que es refereix a l’obligació de pagar l’import fixat a l’ordenança fiscal 

(del preu públic) per ocupació de la via pública. 

2.- L’horari d’activitat serà el mateix que l’establert amb caràcter general a l’article 19. 

3.- Respecte de la reproducció musical és d’aplicació el que disposa l’article 9.2. 

 

CAPÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR 

Article 21. Incompliment de les obligacions 

1.- Les infraccions per incompliment d’aquesta ordenança poden constituir faltes lleus, greus i molt  

a) Són faltes lleus: 

i. Incomplir les obligacions de senyalitzar correctament la zona 

ii. No apilar el mobiliari al lloc autoritzat a la via publica 

iii. No netejar la zona ocupada. 

iv. Amuntegar diàriament el mobiliari de la via pública sense autorització. 

v. Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les 

faltes greus o molt greus. 

b) Són faltes greus: 

i. Ocupar la via pública o els espais privats sense disposar de llicència municipal o 

excedint-se dels seus límits espacials. 

ii. L’incompliment de l’horari màxim establert per cessament de l’activitat de terrassa o 

de l’horari de reproducció musical o sonora en cas que es disposi d’autorització. 

iii. Instal·lar mobiliari de característiques diferents a l’autoritzat  

iv. La reiteració de qualsevol falta lleu. 

v. No facilitar les inspeccions que l´autoritat competent acordi en qualsevol moment, i a 

tal efecte té l´obligació de disposar de la llicència en el propi local i tenir-la 

col·locada en un lloc visible. 

vi. No disposar de l’autorització corresponent per a la reproducció musical 

vii. Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l’espai privat 

autoritzat, durant l’horari de funcionament de la terrassa o en el moment de retirar el 

mobiliari de la via pública. 

c) 3. Són faltes molt greus: 

i. La reincidència en dos o més faltes greus. 



 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA D'ACTIVITATS 

DE RESTAURACIÓ O ACTIVITATS COMERCIALS 

 

 

Ajuntament de La Pobla de Segur  Pàgina 13 

 

ii. No destinar l´espai adjudicat a la finalitat específica per a la qual fou atorgada la 

llicència i aplicar-la a altres usos, ni gravar-la o cedir-la a tercers en qualsevol forma 

contractual o per la via del fet. 

iii. No estar al corrent del pagament de les taxes municipals corresponents. 

2.- 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. 

3.- 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 multa. 

- Les faltes lleus poden ésser sancionades amb multa i/o amb la reducció de l’horari de 

cessament de l’activitat. 

3.- No es concediran autoritzacions al titulars de llicències que hagin estat sancionats-ades amb la 

revocació d’aquesta en el termini de dos anys,  

 

Article 22. Sanció 

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

a) Les faltes lleus, amb multa entre 60 € i 600€ 

b) Les faltes greus, amb multa entre 601 € i 1000 € i/o revocació de la llicència. 

c) Les faltes molt greus, amb multes entre 1.001 € i 3.000 € i la revocació de la llicència. 

2.- Les limitacions, condicions o sancions imposades a l’activitat principal afectaran també a la 

llicència per a l’ocupació de la via pública o un espai privat, per tractar-se d’una unitat d’explotació.  

3.- En l’annex 1 es troba un llista de les sancions per tipificació d’infracció. 

 

Article 23. Graduació de la sanció 

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

a) Els perjudicis causats. 

b) La reiteració o reincidència. 

c) La intencionalitat. 

d) La no observança dels requeriments o advertiments efectuats per l’Ajuntament. 

 

Article 20. 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 de 

procediment de les administracions públiques. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, tots-tes els-les titulars d’establiments del 

sectors de restauració i comercials, que per a la instal·lació de para-sols o altres elements propis 

de la terrassa de restaurant, bar o similar, hagin foradat o fet malbé el sòl públic estan obligats-
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ades a reparar-ho adequadament, en el moment que s’efectuï la retirada per cessament de 

l’activitat o la substitució de l’element per adequar-lo a la normativa vigent.  

Resten igualment obligades a efectuar aquestes reparacions les persones que hagin obtingut per 

transmissió de l’anterior titular, el permís o llicència municipal corresponent a l’activitat principal, 

malgrat les obres o modificacions de l’espai públic s’hagin efectuat amb anterioritat a l’obtenció del 

permís o llicència municipal. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 

Es fixa un període d'adaptació de 3 anys per a les terrasses existents que no compleixen les 

condicions de mobiliari establertes per aquesta ordenança des de la seva aprovació definitiva. La 

resta d'especificacions de la present ordenança seran d'obligat compliment així que l’ordenança 

estigui aprovada. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Aquesta ordenança deroga totes les normes d’igual o inferior rang que contradiguin o s’oposin al 

que disposa la present. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i 

vetlladors de bars i similars, entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al BOP de Lleida. 
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ANNEX. 1 

Tipologies de sancions 

 

FALTES LLEUS 
Import 
sanció 

i. Incomplir les obligacions de senyalitzar correctament la zona 60 € 

ii. No apilar el mobiliari al lloc autoritzat de la via pública 200 € 

iii. Amuntegar diàriament el mobiliari de la via pública sense autorització 200 € 

iv. No netejar la zona ocupada 100 € 

v. Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les 

faltes greus o molt greus. 

100 € 

FALTES GREUS 
Import 
sanció 

i. Ocupar la via pública o els espais privats sense disposar de llicència municipal o 

excedint-se dels seus límits espacials. 

601 € 

  

ii. L’incompliment reiterat de l’horari màxim establert per cessament de l’activitat de 

terrassa o de l’horari de reproducció musical o sonora en cas que es disposi 

d’autorització. 

800 € 

iii. Instal·lar mobiliari de característiques diferents a l’autoritzat  601 € 

iv. La reiteració de qualsevol falta lleu. 601 € 

v. No facilitar les inspeccions que l´autoritat competent acordi en qualsevol moment, i a 

tal efecte té l´obligació de disposar de la llicència en el propi local i tenir-la col·locada 

en un lloc visible. 

601 € 

vi. No disposar de l’autorització corresponent per a la reproducció musical 1.000 € 

vii. Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l’espai privat 

autoritzat, durant l’horari de funcionament de la terrassa o en el moment de retirar el 

mobiliari de la via pública. 

601 € 

FALTES MOLT GREUS 
Import 
sanció 

i. La reincidència en dos o més faltes greus. 1.001 € 

ii. No destinar l´espai adjudicat a la finalitat específica per a la qual fou atorgada la 

llicència i aplicar-la a altres usos, ni gravar-la o cedir-la a tercers en qualsevol forma 

contractual o per la via del fet. 

3.000 € 

iii. No estar al corrent del pagament de les taxes municipals corresponents. 3.000 € 

 


