
 

 

Consulta pública prèvia sobre un projecte de la nova ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE VETLLADORS de l’Ajuntament de Ripollet. 

 
 

Ripollet, 20 de gener de 2021. 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de 
la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del 
projecte de l’ ORDENANÇA MUNICIPAL DE VETLLADORS, es duu a terme una consulta pública, 
a través del portal web de l’Ajuntament de Ripollet, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la 
ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i 
sobre: 
 
a) Antecedents 
b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 
c) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
d) Objectius de la norma 
 
En compliment d’allò esmentat, el marc en el qual es planteja la nova norma és el següent: 
 
a) Antecedents 
 
En el moment actual, existeix un buit normatiu en allò que fa referència a la regulació de les 
autoritzacions municipals i condicions per a la instal·lació de terrasses annexes als establiments de 
restauració i assimilats. Aquesta situació, fa imprescindible la redacció d  ́una norma que troba el 
seu origen en una clara finalitat de permetre als ciutadans el gaudiment dels carrers, places i 
espais públics i privats d ús públic de la nostra ciutat durant tot l any, compatibilitzant en tot cas 
aquesta opció amb el més acurat respecte per la convivència ciutadana, el dret al descans dels 
ciutadans i la voluntat d aconseguir un equilibri respectuós entre els diversos usos, objectes i 
elements que intervenen en l’ocupació de l’espai públic. 
 
Així doncs, l’objecte d’aquesta norma es concreta en la regulació de les autoritzacions, el 
procediment pel seu atorgament i el règim d’ús de l’espai públic de terrasses i el seu mobiliari 
auxiliar. A aquests efectes, 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 llicència en cas 
d’incompliment de les prescripcions establertes. 
 
b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 
 
La regulació i instal·lació dels vetlladors a la via pública, horaris i condicions de neteja i molèsties 
als veïns. Homogeneïtzació dels elements dels vetlladors. 
 
c) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
 
Cal aprovar una Ordenança reguladora d´ocupació de via pública amb vetlladors, que reguli els 
procediments i els seus mecanismes.  
 
 
 
 
 
d)      Objectius de la norma 
 



 

 

- Establir el règim jurídic, les modalitats, el procediment, el control i els mecanismes    de l´ús 
dels vetlladors a la via pública. 

- Determinar els elements susceptibles de ser  instal·lats. 

- Fixar les condicions d´ordre estètic dels vetlladors. 

- Fixar els procediments per l’atorgament de les llicencies. 

- Fixar els períodes d ocupació i els seus horaris. 

- Establir els mecanismes d´inspecció, control i protecció de la legalitat. 

- Establir obligacions i prohibicions. 

- Establir el règim sancionador, tipus d´infraccions i mesures provisionals. 
 


