Dilluns, 29 de juny de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Terrassa
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de 26 de març de 2015 va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les
autoritzacions de les terrasses de bar i el seu mobiliari. Havent transcorregut sobradament el termini de 30 dies de la
seva exposició pública, comptats des de la publicació de l'acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
23 d'abril de 2015, sense que s'hi hagi formulat cap mena d'oposició ni al·legació, tal i com s'indicava a l'acord plenari,
l'aprovació de l'ordenança ha esdevingut definitiva i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
En aplicació de l'article 65.3 i 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 179/1995, es fa públic el text íntegre de l'Ordenança als efectes de la seva entrada en vigor conforme determina
l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:
"Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari
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CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és establir el règim jurídic aplicable a la instal·lació i el funcionament de les terrasses
annexes als establiments de restauració i assimilats en els espais públics i privats d'ús públic de la ciutat de Terrassa, i
regular la intervenció administrativa en aquest àmbit.
Article 2. Definicions
a) Terrassa: S'entén per terrassa l'espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure d'edificació, en domini
públic o terreny privat d'ús públic on s'ubiquen taules, cadires, para-sols, paravents i d'altres com estufes, jardineres o
testos, per a ús públic i annexes a un establiment d'hostaleria, restauració o assimilat situat en planta baixa.
b) Mobiliari: S'entén per mobiliari tots aquells objectes utilitzats per a la instal·lació de les terrasses, com són les taules,
cadires, estufes, jardineres, mampares, para-sols i d'altres similars.
c) Mobiliari auxiliar: S'entén per mobiliari auxiliar el de caràcter complementari a l'activitat de terrassa.
d) Establiment de restauració o assimilat: Els compresos al Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel que s'aprova el
reglament d'espectacles públics i activitats recreatives en desenvolupament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en especial:
- Restaurants
- Bars
- Restaurants bar
- Gelateries i orxateries

e) Temporada: és el termini de vigència de l'autorització.
La durada de l'autorització de terrasses podrà ser mensual, trimestral o anual.
En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit.
En festivitats especials es podran autoritzar ocupacions addicionals per períodes de temps de curta durada.
CAPÍTOL II. Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats
Article 3. Determinació d'elements
a) Tipus de mòdul: El concepte mòdul tipus de terrassa el constitueix el conjunt format per una taula i quatre cadires,
amb una superfície ocupada total de 2,25 metres quadrats.

2

CVE-Núm. de registre: 022015016851

Als efectes de poder disposar de terrassa per la venda exclusiva dels seus productes, s'assimilen a aquesta classificació
els establiments de comerç alimentari especialitzat que tinguin autoritzades a l'interior dels seus establiments activitats
complementàries de degustació. Aquests establiments hauran de reunir les mateixes condicions en relació a
l'accessibilitat i als serveis sanitaris.

Dilluns, 29 de juny de 2015
També es podran instal·lar mòduls reduïts formats per una taula i dues cadires, amb una superfície total ocupada de 1,2
m2 .
b) Cadires i taules: Els models podran ser d'alumini, vímec, alumini i fusta, fusta i material tèxtil i només de fusta. Les
taules i cadires hauran d'harmonitzar entre sí, d'acord amb l'establert a l'article 4.
c) Para-sols: Els para-sols seran de material tèxtil, llisos i d'un sol color clar. El suport serà lleuger i fàcilment
desmuntable. Excepcionalment i en l'àmbit d'espais molt específics es podrà autoritzar altres colors de para-sols sempre
mantenint l'harmonia de l'entorn.
La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la terrassa. Tots els components deixaran una
alçada lliure de, com a mínim, 2,20 m.
Els para-sols no podran estar tapats ni pel darrere ni pels laterals, excepte en aquells casos que s'autoritzi els paravents
laterals. No es podran ancorar a terra excepte en carrers amb voreres superiors a 7 m, i altres espais en que s'estableixi
expressament, degut a l'amplada i pes d'aquests para-sols.
En cas que hi hagi estufes, el material tèxtil no ha de ser propagador de la flama, i s'haurà d'acreditar amb la
documentació corresponent.
El sistema d'ancoratge serà d'acer inoxidable encastat al terra, amb rosca amb passador, per a la total subjecció del
para-sol. El suport base disposarà d'un sistema de bloqueig per evitar l'autodescargolament.
En els cas de l'existència d'aparcaments i/o altres impediments al subsòl, es podrà autoritzar altres sistemes d'ancoratge
dels para-sols.
d) Paravents: Durant el període comprès entre l'1 de novembre i el 15 de març es podrà autoritzar posar paravents
laterals en un màxim de dos costats de la terrassa.
Els paravents hauran de ser de material no rígid i transparent i amb una base opaca màxima de 0,80 m, enrotllables,
solidaris als para-sols i sense cap estructura addicional. En cas d'existir estufes, el material tèxtil ha de ser no
propagador de la flama la qual cosa s'haurà d'acreditar.
Els paravents no poden superar els límits de delimitació de la terrassa i s'hauran de recollir a partir de l'hora de
tancament de l'activitat de la terrassa.
En el supòsit que es consideri necessària la seva fixació al terra, els serveis tècnics municipals determinaran el tipus
d'enclavament adequat que produeixi el mínim dany a la via pública.
e) Jardineres i testos: Es podrà autoritzar una línia de testos o jardineres al llarg de l'ocupació de la terrassa, per tal de
preservar o separar els usuaris de les terrasses de la calçada. L'ample màxim d'ocupació permès serà de 0,50 m.
L'alçada del test serà de 0,50 m i l'alçada total màxima de la planta, respecte del paviment, serà d'1,70 m. No es
posaran testos ni jardineres com a tancament lateral.

Les mampares podran de ser de vidre de seguretat, metacrilat o similar i transparents. Podran tenir una part inferior
opaca amb una alçada màxim de 0.80 m des del paviment. En cas de ser totalment transparents hauran de tenir un
element que permeti veure-les amb facilitat.
En el supòsit que es consideri necessària la seva fixació al terra, els serveis tècnics municipals determinaran el tipus
d'enclavament adequat que produeixi el mínim dany a la via pública i s'hauran de poder retirar amb facilitat.
En el cas que hi hagi estufes, el material de les mampares haurà de ser no propagador de la flama, qual cosa s'haurà
d'acreditar.
En cap cas no es permetrà utilitzar materials de construcció permanent.
g) Estufes: Durant el període comprès entre l'1 de novembre i el 15 de març es podrà autoritzar la col·locació d'estufes
de terrassa a partir de 3 mòduls i amb un màxim d'una estufa per cada 3 mòduls. Fora d'aquets període no podran
romandre a la via pública.
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f) Mampares: Es podrà autoritzar la col·locació de mampares amb una alçada màxima des del paviment de 1,5 m i
hauran d'arribar fins al terra.
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Les estufes només podran ser models homologats amb la normativa vigent a la Unió Europea i han de complir la
reglamentació tècnica corresponent i hauran de tenir el menor consum possible, compatibilitzant aquesta opció amb el
més acurat respecte per la sostenibilitat del medi ambient.
h) Il·luminació: Es podrà autoritzar la instal·lació d'elements d'il·luminació d'exterior sempre i quan es disposi de la
legalització de la instal·lació elèctrica segons s'indica a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Només s'admetran elements d'il·luminació solidaris o ancorats sota els para-sols, però de tal forma que no impedeixin el
seu plegament.
i) Elements sonors i visuals: Dins l'àmbit de la terrassa no s'admetrà cap mena de sistema de reproducció de música, so
o actuacions en viu.
De forma excepcional, i prèvia sol·licitud, se'n podran autoritzar de forma expressa tenint en compte els criteris fixats a
l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
En cas de reproduccions visuals, aquestes hauran de ser sense reproducció mecànica del so.
j) Mobiliari auxiliar: No s'admetrà la col·locació de cap element auxiliar com baguls, neveres, planxes, etc., com a
mobiliari auxiliar. Únicament s'autoritzarà una taula d'ajuda al servei que haurà d'estar dins l'àmbit de la terrassa i que en
cap cas podrà romandre a la via pública fora de l'horari d'obertura de la terrassa.
També es permetrà la col·locació d'un element d'informació dins el perímetre autoritzat com a terrassa.
k) Publicitat: Es permet publicitar el nom comercial de l'establiment als serrells dels para-sols, al respatller de les
cadires, a les mampares i als paravents, així mateix les taules i cadires podran incorporar un element publicitari de
dimensions no superiors a 10 cm d'ample i 5 d'alçada
l) En cap cas s'admetran terrasses amb tancament a tots els laterals, inclosos els fets amb materials transparents.
m) Per resolució de l'òrgan competent es podran homologar addicionalment altres models de taules, cadires, mampares,
jardineres i para-sols.
Article 4. Homogeneïtat d'elements
En termes generals, les taules, cadires, para-sols, estufes de terrassa i d'altres elements que es col·loquin, seran del
material menys sorollós possible, havent-se d'adaptar, en el seu cas, per provocar les mínimes molèsties possibles, a
més de complir amb tots els requeriments establerts en aquesta ordenança, s'hauran d'harmonitzar entre sí i amb
l'entorn en cromatisme, materials i disseny.
Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment han d'estar fets amb materials del mateix
color, disseny i textura.
En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que distorsionin amb la resta
de les terrasses del seu entorn i amb l'entorn arquitectònic.

Tots els elements instal·lats s'hauran de guardar al local del sol·licitant fora de les hores d'ocupació de la via pública,
sempre que hi hagi un tancament superior a 48 hores, a excepció dels para-sols de grans dimensions, ancorats a terra o
amb instal·lacions elèctriques que no puguin retirar-se, els quals s'hauran de plegar. Es permet que les jardineres que
pel seu pes no puguin retirar-se restin a la via pública, sempre que no obstaculitzin el pas dels vianants.
Els establiments que no disposin d'autorització anual quan finalitzi el període autoritzat hauran de retirar tots els
elements instal·lats.
Els titulars autoritzats estaran obligats a retirar temporalment tots els elements instal·lats quan així se'ls requereixi pels
serveis municipals en situacions o jornades especials, com poden ser obres al carrer, actes especials (concerts,
manifestacions, etc.), festes majors o diades festives, sense que aquesta retirada pugui donar lloc a cap mena
d'indemnització. La notificació d'aquesta ordre de retirada podrà efectuar-se per part del servei municipal bé per correu
electrònic o trucada telefònica amb gravació de veu o per escrit en el cas d'activitats programades amb una antelació
mínima de 72 hores, i en casos excepcionals com a mínim amb 24h hores d'anel·lació a que es produeixi la situació de
que es tracti.
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Article 5. Retirada d'elements
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Article 6. Instal·lació elèctrica
Qualsevol instal·lació elèctrica a les terrasses inclosa la instal·lació d'enllumenat haurà de complir el Reglament
electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li siguin d'aplicació. El cable d'alimentació
haurà de disposar de proteccions tèrmica i de diferencial i els receptors han de complir els Graus de protecció IP d'acord
amb les condicions en que s'instal·lin.
La instal·lació elèctrica que dóna suport a la terrassa s'ha de realitzar de manera que quan es tanqui l'establiment
permeti deixar totalment aïllada l'alimentació elèctrica, la qual s'ha de desconnectar des del quadre general de
l'establiment de restauració o assimilat de forma independent a la resta d'instal·lacions.
No es permetrà la instal·lació de cap element elèctric que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris
de les terrasses. Les instal·lacions no podran ser subterrànies ni es podran fer obres de modificació de l'espai públic per
instal·lar elements de forma permanent. Tampoc s'autoritzaran instal·lacions elèctriques aèries que passin per sobre de
carrils de circulació de vehicles ni que puguin generar un impacte visual negatiu.
En instal·lacions elèctriques de terrasses que es trobin a la mateixa vorera que el local al que estan associats, es farà
servir la façana del local i els elements propis de la terrassa com a suport del cable d'alimentació. Aquest ha d'estar a
una alçada mínima de 3 metres del terra per facilitar el pas de vianants.
CAPÍTOL III. Superfícies i ocupacions
Article 7. Condicions generals
1. Si la instal·lació es vol fer en vorera, aquesta haurà de tenir una amplada mínima de 3 m, en el cas de voreres
inferiors es podrà autoritzar una ocupació amb característiques especials prèvia presentació de projecte específic,
sempre que el pas lliure per a vianants sigui com a mínim d'1,50 m.
2. L'ocupació de les voreres o passeigs no podrà ser superior al 50 % de l'amplada total.
3. En els carrers en els quals només existeixin voreres (carrers sense passeig), les taules es col·locaran en la mateixa
que estigui ubicat l'establiment i en la zona més allunyada de l'edifici, complint, no obstant això, les mesures de
seguretat necessàries per als usuaris de la terrassa.
4. 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 vorera, encara que aquesta compleixi les
condicions mínimes d'amplada.
5. Si la instal·lació de la terrassa s'ha d'efectuar en una plaça, l'Ajuntament determinarà quina serà la superfície màxima
a ocupar i el lloc concret on s'ha de col·locar.

7. En tots els casos es respectaran els arbres, els escocells, el mobiliari urbà, els accessos a habitatges i comerços, les
sortides d'emergència, els passos de vianants així com la compatibilitat amb els diferents usos de la via pública.
8. Es permetrà tapar els escocells que estiguin dins el perímetre de la terrassa de bar amb fusta tractada per a exteriors,
amb l'obligatorietat de destapar-los diàriament quan acabi l'activitat, o bé amb d'altres materials com ferro corten o
paviment porós, sempre que permetin l'intercanvi líquid i gasós entre el sol i l'exterior.
9. El titular de l'autorització està obligat a advertir els seus clients i el públic assistent dels possibles incompliments dels
seus deures cívics, tals com la producció de sorolls, l'obstrucció del trànsit de persones i altres similars, essent
responsable de les infraccions que es produeixin durant el desenvolupament de l'activitat.
10. El perímetre autoritzat i la seva zona d'influència hauran de mantenir-se en perfectes condicions d'higiene i netedat.
11. No es podrà superar el perímetre ni superar el nombre de mòduls autoritzats.
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6. Si en una zona concreta hi ha instal·lats diferents establiments que volen col·locar una terrassa, l'Ajuntament
distribuirà l'espai en funció de la superfície de l'establiment, la superfície que es pot ocupar, les molèsties que puguin
ocasionar els seus sorolls i les característiques acústiques de l'espai, la situació de cadascun dels establiments i
garantirà l'espai lliure suficient per al trànsit dels vianants i la seva compatibilitat amb els diferents usos de la via pública.

Dilluns, 29 de juny de 2015
12. En cas que s'estimi necessari, l'Ajuntament procedirà a delimitar l'espai ocupat per la terrassa senyalitzant les quatre
cantonades.
13. Excepcionalment, quan les característiques de les vies adjacents als establiments impedeixin la col·locació de taules
i cadires a les voreres, es podrà autoritzar la instal·lació de terrasses a la calçada ocupant espais reservats a
l'estacionament. En aquests casos a més dels requeriments previstos en l'article 9 s'hauran de complir les condicions
següents:
a) La situació de la terrassa serà en el mateix carrer on es situa l'activitat i la seva ubicació serà la més pròxima a
l'establiment.
b) La terrassa sempre se situarà en la part de la calçada de la mateixa vorera de l'establiment. Excepcionalment es
podrà autoritzar a l'altre costat però enfront del local ocupat per l'activitat.
c) La terrassa ocuparà la llargada de la façana de l'activitat. Excepcionalment es podrà autoritzar més ocupació.
d) L'autorització quedarà supeditada a les necessitats i usos de la via pública, entenent que qualsevol canvi que
modifiqui l'ús del carrer, com potser una autorització per accés de guals de vehicles, la modificació de la secció del
carrer, una autorització de contragual, etc., suspendrà l'autorització de forma temporal o definitiva.
e) En cas que la terrassa ocupi places d'estacionament regulat serà necessari l'informe favorable de l'empresa que el
gestiona.
f) La plataforma de la terrassa situada en calçada tindrà una estructura de suport metàl·lic amb protecció antioxidant o
de fusta tractada. Disposarà de potes metàl·liques graduables en alçada que possibiliti el seu ajust a la vorera.
g) La superfície de la plataforma haurà de ser accessible, garantint que el paviment permeti les maniobres de les
persones que circulin amb cadires de rodes. La unió de la vorera amb la plataforma es realitzarà de tal forma que quedi
perfectament anivellada. En el cas que el desnivell del carrer requereixi que la plataforma tingui un esglaó entre aquesta
i la vorera, aquest no podrà ser al llarg de tota la longitud de la tarima i haurà de deixar 1,80 m, com a mínim, de tram
adaptat per l'accés de persones amb cadires de rodes.
h) La instal·lació de la plataforma haurà de permetre la neteja de la part inferior de la tarima i la correcta circulació de
l'aigua sota la mateixa. El titular serà el responsable del manteniment i conservació de la instal·lació.
i) La plataforma disposarà d'una barana perimetral (tres costats) de 0,90 m com a mínim i 1,10 m com a màxim de fusta
tractada o amb suports i passamans d'alumini, acer inoxidable i mampares de metacrilat o similar transparent. En cas
que la terrassa pugui afectar la visibilitat d'un pas de vianants, la barana haurà de ser de vidre de seguretat, metacrilat o
similar, transparent.
j) El terra de la plataforma estarà realitzat en materials antilliscants, de fàcil neteja i conservació. No s'admetran
materials metàl·lics. Els colors dels materials utilitzats no distorsionaran amb l'entorn arquitectònic.

l) També caldrà col·locar un fitó deformable reflectant al començament i final de la terrassa, delimitant una franja de
seguretat lateral de 0,5 m, on es podrà col·locar mobiliari tipus una barra per aparcament de bicicletes, una jardinera
amb vegetació, modificar la geometria de la terrassa fent la terminació amb un angle inferior a 90º o qualsevol element
que es proposi prèvia validació municipal.
m) L'amplada de la plataforma estarà compresa entre 1,70 – 2,20 m, deixant un marge de seguretat amb el carril de
circulació de 0,20 m que s'haurà de senyalitzar degudament. Segons les particularitats d'algunes zones, es podran
estudiar dimensions diferents.
n) El mobiliari i la projecció horitzontal dels para-sols restaran sempre dins la zona d'ocupació de la plataforma. Per tant,
no podrà sobresortir del perímetre de la plataforma cap element de l'estructura ni del mobiliari.
o) Quan existeixin diferents establiments contigus que sol·licitin aquests tipus d'instal·lacions, es podrà presentar una
proposta conjunta, a efectes d'unificació i repartiment proporcional dels espais.
14. Per diversos motius, alguns espais que a títol indicatiu van des de l'atenció als edificis catalogats i d'interès especial
fins al respecte a mesures de seguretat, passant per la necessària fluïdesa en el trànsit de vianants en determinats
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k) Caldrà disposar al llarg de la franja de seguretat del perímetre exterior de la terrassa, d'elements reflectants tipus "ulls
de gat" cada 2 m i una línia blanca continua de 0,10 m. L'aresta exterior de la línia blanca delimitarà l'ocupació màxima
de la terrassa, en paral·lel a la vorera.
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indrets, com ara mercats, sortides de cinema, equipaments docents o sanitaris i altres establiments de pública
concurrència, podran rebre un tractament diferenciat i fins i tot prohibir-hi la instal·lació de cap element comercial.
CAPÍTOL IV. Horaris
Article 8. Horaris
Els horaris d'obertura i tancament de les terrasses seran els següents:
De diumenge a dijous
Divendres, dissabtes i vigílies de festiu

8h a 24 h
8h a 01 h

A la nit, la recollida dels elements instal·lats a la via pública s'haurà de completar en un màxim de 20 minuts des del
tancament de l'activitat a la terrassa. El local haurà de disposar d'un espai amb capacitat suficient per guardar tots els
elements retirats.
La retirada i recollida de mobiliari i neteja de l'espai s'efectuarà de manera ordenada i silenciosa evitant cops,
arrossegaments i altres sorolls i possibles molèsties provinents d'aquestes operacions i s'adoptaran totes les mesures
necessàries per garantir la convivència diürna i el descans nocturn dels veïns.
L'Ajuntament, per molèsties reiterades als veïns o ciutadans o altres causes degudament justificades que s'hauran de
notificar degudament al titular autoritzat, podrà modificar l'horari establert.
CAPÍTOL V. Llicències
Article 9. Discrecionalitat de la llicència
L'atorgament de les llicències d'ocupació dels espais públics és discrecional en atenció a l'harmonització dels usos i
activitats que hi concorren i, en qualsevol cas, supeditada als interessos públics.
Article 10. Documentació i procediment per a l'atorgament de la llicència
L'ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses estarà subjecte a prèvia llicència municipal.
En cap cas s'autoritzarà la instal·lació de terrasses a la via pública o en espais privats d'ús públic si el titular de l'activitat
desenvolupada no disposa de la legalització corresponent que determini la normativa d'activitats vigent en el moment de
la sol·licitud i no justifica estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l'hisenda municipal, relacionats a
l'establiment amb el qual està vinculada la terrassa.
La petició d'autorització de terrasses en sòl d'ús públic s'haurà de formular adjuntant les següents dades i
documentació:
1) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d'identitat de l'interessat quan es tracta de persones físiques i
quan es tracta de persones jurídiques, les dades seran les del número d'identificació fiscal i les dades identificatives de
l'empresa, societat o companyia.

3) Plànol de situació del local, que haurà d'incorporar la indicació de la ubicació i distància a que es troben els
habitatges més propers.
4) Plànol de planta de la terrassa a escala preferentment 1.50, amb indicació de la superfície a ocupar i número de
mòduls tipus. En el plànol s'haurà d'assenyalar els elements de mobiliari urbà que poguessin existir en la zona
d'influència de la terrassa, mobiliari auxiliar a instal·lar, així com una memòria descriptiva dels materials, textures i colors
a emprar en el seu cas. També s'haurà d'indicar l'ample de façana del local i les escales de veïns contigües.
5) A banda del que exigeix el punt anterior núm. 4, en les terrasses amb para-sols s'haurà d'aportar plànol de la secció a
escala de la terrassa, així com fotografies o catàlegs de l'element a instal·lar.
6) En les terrasses amb jardineres o testos s'haurà d'aportar plànol en el qual s'hi reprodueixin i fixin el tipus de
jardineres o testos a col·locar i la seva situació física indicant el nombre d'elements a col·locar així com fotografies o
catàlegs de l'element a instal·lar.
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2) Quan el signant actuï per representació, s'haurà de fer constar el nom, cognoms, adreça, dades del document
nacional d'identitat i qualitat en què obra el signant mitjançant poder notarial o autorització expressa a tals efectes.
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7) En les terrasses amb estufes s'haurà d'aportar una memòria relativa a les característiques tècniques, físiques i
estètiques de l'estufa, certificat d'homologació de l'estufa i per últim, plànol de planta i secció de la terrassa indicant la
ubicació de les estufes preteses.
8) Una pòlissa vigent de l'assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements instal·lats pel mateix en la
via pública.
9) Indicació de la durada de l'ocupació sol·licitada en base al que determina l'article 2.e) d'aquesta ordenança.
10) Indicació de l'aforament interior del local.
11) Els titulars de les llicències d'autorització de terrasses que disposin d'enllumenat hauran d'aportar a l'Ajuntament en
el termini de set dies, comptadors des de l'endemà de la notificació de la llicència, el butlletí de l'instal·lador acreditatiu
que la instal·lació compleix el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que
li són d'aplicació.
12) En el cas de sol·licituds de llicència de terrasses en calçada caldrà seguir el procediment següent:
a) Sol·licitar informe previ de viabilitat de la instal·lació adjuntant plànol d'emplaçament i plànol de planta a escala 1:100
o 1:50 que indiqui la superfície a ocupar i el mobiliari urbà existent en la zona.
b) En cas que els informes dels serveis de Mobilitat i Policia Municipal siguin favorables es requerirà al titular perquè
presenti un projecte tècnic, amb memòria i plànols, signat per un tècnic competent que ha de justificar el compliment de
les condicions tècniques requerides en aquesta ordenança.
c) Si el projecte és correcte s'atorgarà l'autorització per a la instal·lació i funcionament de la terrassa en calçada.
d) L'autorització restarà condicionada a la presentació, un cop ja instal·lada, d'un certificat tècnic que acrediti la solidesa
de l'estructura i el compliment de les condicions d'autorització, còpia del contracte d'assegurança de responsabilitat civil
que inclogui la terrassa en calçada i documentació justificativa del dipòsit d'una fiança.
e) Aquesta fiança es retornarà un cop retirada la terrassa i posterior comprovació del correcte estat de la via pública. En
el cas de deficiències, es retindrà el import d'aquesta i si escau, es procedirà a la reparació per part dels serveis
municipals amb càrrec a la mateixa.
13) En els casos de sol·licituds d'autoritzacions de terrasses en espais de titularitat privada i ús públic, a més de la
documentació anteriorment indicada també s'adjuntarà un document d'autorització expressa del propietari o propietaris
de l'espai físic en el qual s'ha de desenvolupar l'activitat on es contingui la voluntat d'autoritzar la instal·lació i l'exercici
de l'activitat de terrassa, així com la durada d'aquesta autorització.
Article 11. Condicions Generals de la llicència
1. Les llicències municipals de terrassa es podran atorgar per períodes anuals, trimestrals, mensuals o per
esdeveniments extraordinaris. Les anuals s'atorgaran per a un període que finalitza el 31 de desembre, inclòs, de l'any
en curs.

2. La manca de pagament dels deutes tributaris amb hisenda municipal, s'entendrà com a renúncia expressa a la
llicència concedida per a l'ús de terrassa, comportant la revocació i/o la no renovació de la mateixa de manera
automàtica per part de l'administració. En el cas que el titular estigui interessat en obtenir una altra llicència amb
posterioritat a l'impagament esmentat, caldrà tramitar-la com si d'una nova llicència es tractés.
3. La cèdula és el document que acredita el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la llicència. S'ha
de col·locar en un lloc visible des de l'exterior, preferentment a la porta d'entrada.
4. Les autoritzacions es concediran a precari, sense perjudici de tercers i sempre que la instal·lació i l'ús es facin d'acord
amb els criteris d'actuació que s'assenyalen en aquesta norma, així com d'acord amb el què preceptuen les ordenances
municipals i disposicions que siguin d'aplicació.

8

CVE-Núm. de registre: 022015016851

La llicència per a esdeveniments extraordinaris s'atorgarà exclusivament pel temps que es determini en funció de les
seves característiques.
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5. La llicència quedarà sense efecte per finalització del termini pel qual fou concedida, per revocació o per renúncia
expressa o tàcita de l'exercici de l'ocupació autoritzada.
6. L'incompliment de les condicions d'autorització de la llicència d'ocupació de la via pública, comportarà la revocació de
la llicència. En el cas que l'incompliment de les condicions establertes sigui considerada com a falta molt greu, amb
independència de la caducitat de la llicència atorgada, aquest fet provocarà la impossibilitat d'obtenir-ne una altra durant
l'any següent.
7. L'Ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per causes justificades d'interès públic.
8. El titular de la llicència es compromet, un cop finalitzada la vigència de la mateixa, a restituir a l'estat inicial l'espai d'us
públic utilitzat, reposant tant els elements de mobiliari urbà com la vorera afectats.
9. L'autorització de llicències d'ocupació de la via pública considerades en aquesta norma, només s'atorgaran si resulten
compatibles amb els altres usos o activitats de la zona, si adeqüen l'estètica de la instal·lació a l'entorn i/o existeix una
necessitat d'afavorir una major oferta de productes als consumidors.
10. En cas de produir-se canvi de la titularitat o de les característiques de la terrassa s'haurà de comunicar a
l'Ajuntament i fer el tràmit com una nova llicència.
11. En el cas de llicències anuals la seva renovació serà automàtica i d'acord amb les condicions previstes en la
llicència inicial. En anys successius s'enviarà al domicili fiscal del sol·licitant la notificació de pagament de la taxa per la
renovació.
12. El titular de la llicència és el responsable del compliment de les obligacions que estableixen les ordenances
municipals i d'altres disposicions aplicables, així com dels danys i perjudicis causats a tercers o a la via pública dins
l'espai autoritzat i en l'exercici de l'activitat. A aquest efecte, haurà de disposar de l'assegurança corresponent per fer
front a aquesta responsabilitat.
13. La instal·lació de les terrasses garantirà en tot moment que es compleixen totes les mesures de seguretat
establertes en la normativa vigent tant pel que fa als usuaris de la via pública com als treballadors de l'establiment.
14. Aquesta ordenança no és d'aplicació a les terrasses complementàries d'activitats organitzades amb motiu de
celebracions ocasionals i d'actes festius populars, les quals es regiran pels requisits establerts en l'autorització municipal
corresponent.
Article 12. Taxes
El titular de la llicència estarà obligat a liquidar la taxa per l'aprofitament especial del domini públic municipal fixat per
l'ordenança fiscal corresponent a cada exercici.
En cas que la terrassa ocupi places d'estacionament regulat, el titular estarà obligat a liquidar la taxa prevista a
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de les zones d'estacionament amb horari limitat.
La llicència no serà efectiva si no s'ha pagat la taxa corresponent.

Article 13. Inspecció i control
Els titulars de les llicències municipals de terrassa han de permetre i facilitar l'acció inspectora de l'Ajuntament la qual es
pot dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions específiques de control de funcionament de la
terrassa i els seus elements i de revisió de les llicències municipals.
Article 14. Actuacions administratives
Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l'òrgan competent, després de valorar la incidència que aquestes
irregularitats tinguin en 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
un procediment sancionador si no són fetes dins el termini establert.
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Capítol VI. Inspecció, control i protecció de la legalitat
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b) Acordar directament l'obertura del procediment sancionador, amb l'adopció de les mesures provisionals que siguin
necessàries.
Article 15. Mesures provisionals prèvies
1.- Si del resultat de la inspecció es constaten irregularitats que tenen una incidència greu en l'interès públic, com a
mesura provisional prèvia a l'obertura del corresponent expedient sancionador es podrà ordenar al titular amb efectes
immediats:
a) La suspensió de la llicència de terrassa.
b) La retirada parcial o total dels elements de la terrassa.
c) El precinte d'un o més elements de la terrassa.
Aquesta mesura prèvia li serà convenientment notificada al titular de la llicència. En el supòsit que al titular d'una
llicència se li ordeni la retirada parcial o total dels elements de la terrassa, se li advertirà que, en cas de no fer-ho,
l'Ajuntament procedirà a l'execució de l'ordre de forma subsidiària anant a càrrec del titular les despeses de la mateixa.
2.- La mesura provisional prèvia ha de ser confirmada, modificada o revocada en l'acord d'iniciació del procediment
sancionador corresponent, que s'ha d'efectuar en el termini màxim de quinze dies des de l'adopció de la mesura. La
mesura provisional prèvia resta sense efecte si no s'obre l'expedient sancionador dins l'esmentat termini o si l'acord
d'iniciació no conté cap pronunciament exprés.
Article 16. Terrasses sense llicència
1.- Les instal·lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança i els seus elements integrants que es trobin sobre
espais d'ús públic de la titularitat municipal sense la preceptiva llicència o que excedeixin la superfície autoritzada,
poden ser retirats mitjançant una 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 a què
fa referència aquest apartat. Aquesta notificació es pot dur a terme en el mateix moment de la retirada o de l'acte de
l'execució material.
L'ordre de retirada empara totes les execucions materials que calgui fer mentre persisteixin les circumstàncies que la
van motivar. En el cas de resistència al desallotjament, s'han d'adoptar les mesures necessàries per a la recuperació de
la possessió del domini públic.
2.- Les instal·lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança que es trobin sobre espais privats d'ús públic sense
llicència poden ser objecte de suspensió. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament pot procedir, prèvia l'audiència a la persona
interessada, a ordenar motivadament la suspensió de l'activitat de terrassa i la retirada dels seus elements, tot advertint
que, en cas d'incompliment, es procedirà a l'execució subsidiària de la mateixa per part de l'Ajuntament. Les despeses
que s'originin per aquestes actuacions seran a costa del responsable, qui estarà obligat al seu abonament, prèvia la
pràctica de la corresponent liquidació.

Article 17. Retirada diària dels elements de la terrassa
1. L'incompliment de l'obligació de retirar de l'espai públic els elements bàsics de la terrassa, establerta a l'article 5,
faculta l'Ajuntament, amb aplicació de criteris de congruència i proporcionalitat, per procedir, mitjançant l'execució
subsidiària, a la retirada dels elements de la terrassa de l'espai públic, sense perjudici de la incoació, si s'escau, del
corresponent expedient sancionador.
2. L'Ajuntament ha de notificar a la persona titular de la llicència de terrassa aquesta actuació de retirada i ha d'indicar el
lloc on aquests elements han estat dipositats.
3. La notificació a què es refereix l'apartat 2 ha d'advertir del termini màxim dintre el qual la persona interessada pot
recollir al seu càrrec els elements retirats, amb l'advertiment que, si no atén aquesta obligació, l'Ajuntament pot
considerar aquests elements com a abandonats i procedir, si escau, a la seva destrucció o alienació.
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3.- La retirada dels elements d'una terrassa en els supòsits dels apartats 1 i 2, no serà considerada, en cap cas, una
mesura provisional prèvia, sense perjudici de la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient sancionador per
exercici de l'activitat de terrassa sense llicència.

Dilluns, 29 de juny de 2015
Article 18. Despeses derivades de la retirada
Les despeses que s'originin per les actuacions de retirada d'elements de terrasses per part de l'Ajuntament, així com, en
el seu cas, l'import dels danys i perjudicis causats, seran a càrrec del titular de la llicència de la terrassa.
Article 19. Règim Sancionador
Les accions o omissions que contravinguin aquesta Ordenança donaran lloc a la incoació del corresponent procediment
sancionador que tingui per objecte, en el seu cas, la imposició de la sanció corresponent, la restauració de la realitat
física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat i la determinació dels danys i perjudicis causats.
Segons allò disposat a l'article 141 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, les accions i
omissions que contravinguin aquesta Ordenança seran sancionadores per l'alcalde o regidor en qui delegui, fins a un
màxim de 3.000 EUR.
Article 20. Procediment sancionador
El procediment per sancionar les infraccions tipificades en aquesta Ordenança serà el que amb caràcter general tingui
establert l'Ajuntament de Terrassa. Supletòriament, serà l'establert al Decret 278/1993, de 9 de novembre, que aprova el
Procediment Sancionador d'aplicació a Àmbits Competència de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, aquell que
la normativa vigent estableixi com a procediment d'aplicació als ens locals en cas de no disposar-ne de propi.
Article 21. Tipificació de les infraccions
Es consideren infraccions a la present norma les accions i omissions catalogades com a molt greus, greus i lleus
tipificades a l'annex I d'aquesta ordenança.
La reincidència en 2 o més infraccions lleus en el període d'un any natural comportarà una infracció greu.
La reincidència en 2 o més infraccions greus en el període d'un any natural comportarà una infracció molt greu.
Article 22. Quantia de les sancions
La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran sancionades:
- Les infraccions lleus, amb multa de 100 EUR fins a 300 EUR.
- Les infraccions greus, amb multa de 301 EUR fins a 600 EUR.
- Les infraccions molt greus amb multa de 601 EUR fins a 3.000 EUR.
En el cas de les infraccions lleus comeses per primer cop, l'Ajuntament podrà substituir la imposició de la multa per un
advertiment a l'infractor que contindrà la infracció comesa, juntament amb la indicació relativa a la obligació incomplerta,
amb la indicació del fet que, per a posteriors infraccions, s'imposarà la corresponent sanció, de la que se n'informarà la
quantia.

Article 23. Graduació de les sancions
1. La sanció imposada haurà de ser proporcional a la infracció comesa, tenint en compte les circumstàncies de cada
cas, motiu pel qual serà graduada de forma motivada, d'acord amb un o més dels criteris següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) La transcendència social de la infracció.
c) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones.
d) Els danys i perjudicis, qualitatius i quantitatius, que s'hagin ocasionat a les persones i als béns, ja siguin aquests de
titularitat privada o pública.
e) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció.
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En el cas de les infraccions molt greus, juntament amb la multa que correspongui, es podrà sancionar amb la revocació
per al termini que li resti, de la llicència de terrassa relativa a la activitat amb motiu de la qual s'ha comès la infracció,
així com la inhabilitació, del responsable de la infracció, per a ser titular d'aquesta i/o d'altres llicències de terrassa, per
un període d'un any.
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f) El benefici obtingut per la comissió de la infracció.
g) La bona disposició manifestada per complir les disposicions d'aquesta Ordenança, acreditada amb l'adopció de
mesures de reparació abans de finalitzar l'expedient sancionador.
2. Els anteriors criteris no podran ésser emprats per graduar la sanció de la infracció si formen part de la conducta
tipificada com a infracció.
Article 24. Persones responsables
Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques titulars de la
llicència de terrassa en el moment de la comissió de la infracció.
Article 25. Prescripció de les infraccions
1. Les infraccions previstes en aquesta ordenança prescriuran als següents terminis:
a) Les infraccions molt greus, als tres anys.
b) Les infraccions greus, als dos anys.
c) Les infraccions lleus, als sis mesos.
2. El termini de prescripció començarà a comptar des del dia en què la infracció s'hagués comès. Quan es tracti
d'infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar des del moment de la finalització de l'acció o
omissió constitutiva de la infracció.
3. La prescripció s'interromprà per la iniciació, amb coneixement de l'interessat, de la iniciació de l'expedient
sancionador corresponent.
Article 26. Caducitat de l'expedient sancionador
1. Es produirà la caducitat de l'expedient si transcorreguts sis mesos des de la data de la resolució que acorda l'inici de
l'expedient sancionador no s'ha notificat la resolució que finalitza el mateix. La caducitat de l'expedient no eximirà
l'Ajuntament del dictat de la resolució que així ho determini, que acordarà també l'arxiu de les actuacions.
2. La caducitat de l'expedient no produirà la prescripció de les accions de l'Administració per a sancionar la infracció
comesa, però els procediment caducats no interrompran el termini de prescripció de la infracció.
Article 27. Prescripció de les sancions
1. Les sancions imposades per la comissió d'infraccions contingudes en aquesta Ordenança prescriuen en el termini de:
a) Tres anys, en el cas de les infraccions molt greus.
b) Dos anys, en el cas de les infraccions greus.
c) Un any, en el cas de les infraccions lleus.

Article 28. Mesures provisionals
1.- En qualsevol moment des de l'inici de l'expedient sancionador, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució
motivada, les mesures provisionals que, en cada cas, siguin necessàries tenint en compte un o més dels següents
criteris:
a) Evitar el manteniment dels efectes de la infracció.
b) Evitar la comissió de noves infraccions.
c) Assegurar el correcte desenvolupament del procediment.
d) Assegurar l'eficàcia de la resolució final del mateix.
2. Les mesures provisionals podran consistir en adoptar o, en el seu cas, confirmar o modificar qualsevol de les
mesures provisionals prèvies contingudes a l'article 14.1 d'aquesta Ordenança.
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2.- El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des de l'endemà del dia en què sigui ferma la
resolució per la què s'imposa la sanció. Interromp la prescripció l'inici, amb coneixement de l'interessat, del procediment
d'execució, tornant a transcorre el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a
l'infractor.

Dilluns, 29 de juny de 2015
3. Les mesures provisionals poden ser revocades o modificades, d'ofici o a instància de part, durant el procediment
sancionador i s'extingeixen en el moment que es dicti la resolució final, sense que això produeixi efectes a la sanció que,
en el seu cas, es pugui dictar.
Capítol VII. Verificació del grau d'acompliment i seguiment
Article 29. Verificació del compliment de l'ordenança.
Sense perjudici d'allò disposat al Capítol VI d'aquesta Ordenança, l'Ajuntament, amb caràcter previ a l'inici de l'època
estival, realitzarà una campanya específica que tindrà per objectiu verificar el grau de compliment de la normativa
continguda en aquesta Ordenança en els establiments que disposin de terrassa a la via pública.
Article 30. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de valoració de l'aplicació d'aquesta Ordenança amb participació de representants de
l'Ajuntament, les entitats veïnals, el gremi d'hostaleria i les associacions de comerciants, que s'haurà de reunir com a
mínim un cop l'any.
Anualment es presentarà a la Comissió de Seguiment una memòria on es facilitaran les dades relatives al nombre de
llicències sol·licitades i nombre de llicències atorgades per barris, el resultat de la campanya específica prèvia a l'inici de
l'època estival, el nombre de queixes rebudes i el seu tractament així com el resultat de l'activitat inspectora i
sancionadora.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Aquesta ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari, serà d'aplicació per a tots els
establiments de restauració o assimilats sense perjudici que amb posterioritat, mitjançant resolució de l'òrgan
competent, es puguin definir criteris especials per a determinats carrers o places. En concret, s'estableix revisar la
ordenació específica de la Rambla Francesc Macià, regulada actualment per la Resolució 4812 de 12 de maig de 2000,
que mantindrà la seva vigència fins que se n'aprovi una de nova.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen totes les normes que s'oposin a aquesta ordenança i específicament l'Ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 24 de febrer del
2011.
DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta ordenança per a l'autorització de terrasses de bar i el seu mobiliari entrarà en vigor a partir de l'endemà de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província."
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INFRACCIONS
Mantenir les estufes de les terrasses en la via pública fora del període de temps autoritzat
No mantenir net o en bon estat l'espai atorgat i els elements de la terrassa
Excedir dels límits d'ocupació de l'espai autoritzat
Excedir-se en el nombre de mòduls autoritzats
No respectar l'horari de funcionament de la terrassa
No exhibir en lloc visible la cèdula de la terrassa, de manera que no sigui possible llegir-ne el contingut des de l'exterior del local
Servir a la terrassa productes alimentaris no autoritzats a l'establiment de restauració o assimilat al que està vinculada.
Instal·lar mobiliari no autoritzat
Instal·lar o fer ús de sistemes de reproducció musical de so o realitzar actuacions musicals sense autorització expressa
Instal·lar elements de tancament vertical no autoritzats
No complir amb las condiciones reglamentàries, harmòniques o estètiques prescrites pels serveis tècnics municipals en la llicència
Mantenir a la via pública elements o mobiliari de la terrassa amb un tancament superior a 48 h
Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança.
Reincidir en mantenir les estufes de les terrasses en la via pública fora del període de temps autoritzat
Reincidir en no respectar els límits d'ocupació de l'espai autoritzat
Reincidir en no respectar l'horari de funcionament de la terrassa
No exercir el control per evitar molèsties/sorolls generades per l'activitat.
Usar a la terrassa estufes no ajustades a les característiques tècniques, físiques i estètiques aportades a la memòria.
Exercir l'activitat de terrassa sense haver obtingut la llicència municipal.
Exercir l'activitat de terrassa sense haver comunicat a l'Ajuntament la transmissió de la llicència per canvi de titularitat de l'activitat principal
Reincidir en 2 o més infraccions lleus en el període d'un any o temporada
Instal·lar elements de tancament amb materials de construcció permanent
Disposar d'enllumenament sense haver aportat el certificat tècnic visat (REBT) i normes tècniques complementaries
Reduir amb l'excés d'ocupació autoritzada l'ample lliure de la vorera de forma que pertorbi greument o impedeixi el pas dels vianants
Produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança
Reincidir en no respectar els límits d'ocupació de l'espai autoritzat més de tres vegades
Reincidir en no exercir el control per evitar molèsties/ sorolls generats per l'activitat.
Reincidir en no respectar l'horari de funcionament de la terrassa més de tres vegades
No estar en possessió d'assegurança de responsabilitat civil en vigor
No facilitar o no permetre la inspecció de l'Autoritat o els seus agents
Incomplir l'ordre de retirada de la terrassa per manca de llicència o incompliment de les seves condicions
Instal·lar una terrassa a l'espai d'ús públic sense llicència o fora del període autoritzat, si això comporta una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu,
immediata i directa la tranquil·litat o l'exercici de drets legítims d'altres persones, o el normal desenvolupament d'activitats de tota classe o la salubritat o l'ornament públic
Reincidir en 2 o més infraccions greus en el període d'un any o temporada

ARTICLE
3.g
7.10
7.11
7.11
8
11.3
2.d
3
3.i
3.l
4
5
8
3.g
7.11
8
8
10.7
10
11.10
21
3.f
6
7.1
7.9
7.11
8
8
11.12
13
14/ 15
16.1

TIPUS
LL
LL
LL
LL
LL
LL
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
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Terrassa, 10 de juny de 2015
El tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega López

https: //bop.diba.cat

●
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●

DL: B-41698-2002
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ANNEX I.- QUADRE D'INFRACCIONS I SANCIONS ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE BAR I EL SEU MOBILIARI.

