
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet (Barcelona),

C E R T I F I C O : Que l’Ajuntament en Ple, en data 25 de febrer de 2021, adoptà 
entre d’altres l’acord següent:

7.- Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de Vetlladors –
Autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari. 

Antecedents de fet:

PRIMER.- 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.

SEGON.- Per Resolució de l’Alcaldia de data 25/01/2021  es va crear la Comissió 
d’estudi i redacció de l’Ordenança Municipal que reguli els Vetlladors de  Ripollet, 
convocant l’esmentada Comissió el passat 26/01/2021, la qual està composta 
pels següents membres:

Presidència: Sr. José Maria Osuna, Alcalde
Sra. Meritxell Caler, del grup municipal Decidim
Sra. Mari Carmen Gutiérrez, del grup municipal PSC
Sr. Josep Gabarra, del grup municipal de Cs
Sra. Melodi López, del grup municipal de SOM
Sr. Eugeni Montanuy, com a regidor no adscrit
Sr. Vicente Pacheco, Inspector Policia Local
Sr. David Espina Perea, Agent Policia Local
Sr. Antonio Quesada Puertas, Coordinador àmbit desenvolupament econòmic
Sr. Pau Condal Ros, Enginyer municipal
Sr. Emiliano Mora, Secretari comissió



TERCER.- El dia 27/01/2021 es va reunir l’esmentada Comissió d’estudi segons 
acta de la sessió, que consta a l’expedient i es dona per reproduïda literalment 
on es va acordar, per unanimitat, informar favorablement el text de l’Ordenança, 
elaborat per la Policia Local, que havia estat traslladat prèviament als membres 
i que es reprodueix a continuació.  

QUART.- Es va publicar a la web municipal l’anunci de consulta prèvia. 
Anteriorment també s’havia traslladat a entitats representants del sector de 
l’hostaleria la proposta elaborada i aquestes van fer aportacions que han estat 
incorporades a l’esmentat text.

Legislació aplicable

1. Els articles 4.1.a), 22.2.d), 25 (en la seva redacció donada per la LRSAL), 
49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local -LRBRL-.

2. Els articles 128, 129 i 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. L’article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local. 

4. Arts. 8, 162, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que va aprovar 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

5. Decret 112/2010 de 31 d´agost, del reglament d´espectacles públics i 
activitats recreatives de la Llei 11/2009 de 6 de juliol.

6. Arts 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Consideracions jurídiques

Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 128 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atribueixen als Municipis 
la potestat reglamentària i d’autoorganització. En virtut d’aquesta facultat, les 
entitats locals tenen capacitat per desenvolupar, dins de l’esfera de les seves 
competències, allò disposat a les lleis estatals o autonòmiques, podent dictar 
disposicions administratives de caràcter general i de rang inferior a llei, sense 
que, en cap cas, aquestes disposicions puguin contenir preceptes contraris a les 
lleis.

Per dur a efecte la regulació de la matèria que es pretén i que és de competència 
municipal, es requereix l’elaboració, tramitació i posterior aprovació d’una 
Ordenança municipal, per ser una disposició administrativa de rang inferior a la 
Llei, d’aplicació general a aquest Municipi.

Conforme els principis de bona regulació (necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, l’entitat local ve obligada a observar-los com a 



principis informadors de tota acció reglamentària, havent de quedar 
suficientment justificada l’adequació de l’expedient d’aprovació de l’Ordenança 
a aquests principis.

Així mateix, hauran de quantificar-se i valorar-se les repercussions i efecte 
d’aquesta iniciativa reglamentària en cas que afecti les despeses o ingressos 
públics presents o futurs, supeditant-se al compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, conforme disposa l’article 129 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Procediment d’elaboració

Respecte l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació, segons allò 
establert a l’art. 22.2.d) LRBRL, és el Ple de l’Ajuntament i no es requereix una 
majoria qualificada per adoptar l’acord esmentat, llevat d’en el cas d’aprovació 
del Reglament Orgànic de la Corporació.

El procediment per a la seva tramitació és l’establert amb caràcter general als 
arts. 49 i 70 LRBRL  i a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Posteriorment, sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del 
avantprojecte de la ordenança, quan la norma afecti els drets i interessos legítims 
de les persones, es publicarà el text del projecte de l’ordenança al portal web de 
la corresponent Entitat Local, per tal de donar audiència als ciutadans afectats i 
demanar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o 
entitats. Així mateix, podrà demanar-se directament l’opinió de les 
organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les 
persones els drets o interessos legítims de les quals es veiessin afectats per la 
norma, i les finalitats de les quals guardin relació directa amb el seu objecte, 
conforme l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La consulta, audiència i informació públiques assenyalades hauran de realitzar-
se de forma tal que els potencials destinataris de la iniciativa reglamentària i 
aquells que realitzin aportacions sobre ella tinguin la possibilitat d'emetre la 
seva opinió, per a la qual cosa hauran de posar-se a la seva disposició els 
documents necessaris, que seran clars, concisos i reunir tota la informació precisa 
per poder pronunciar-se sobre la matèria, segons exigeix l’article 133.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Tal i com permet l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà prescindir-se dels 
tràmits de consulta, audiència i informació públiques citats en el cas de normes 
pressupostàries o organitzatives de l’Administració Local o de les organitzacions 
dependents o vinculades a aquestes, o quan concorrin raons greus d’interès 



públic que ho justifiquin. Així mateix, quan la iniciativa reglamentària no tingui 
un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposi obligacions rellevants 
als destinataris o reguli aspectes parcials d’una matèria, podrà ometre’s la 
consulta pública regulada a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per tant, l’aprovació de les Ordenances i Reglaments municipals, en general, 
s’ajusta al procediment establert als articles 49 i 70 LRBRL i article 133 LPACAP:

1. Consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, per demanar l’opinió 
dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment 
afectats.

2. Elaboració pels serveis municipals corresponents del text articulat del Projecte 
d’Ordenança o Reglament.

3. Emissió d’informe per Intervenció pel qual es quantifiquin i valorin les 
repercussions i efecte de la iniciativa reglamentària en cas que afecti a les 
despeses o ingressos públics presents o futurs, supeditant-se al compliment dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, conforme disposa 
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

4. Previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, aprovació 
inicial pel Ple, per majoria simple.

5. Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies per 
a la presentació de reclamacions i suggeriments. L’acord d’aprovació inicial es 
publicarà al portal web de l’Ajuntament, al Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de 
la Província.

6. Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini 
i aprovació definitiva pel Ple. A l’acord inicial es pot establir que, si no es 
presenten reclamacions, l’Ordenança es considerarà aprovada definitivament de 
forma automàtica, a aquest efecte s’estendrà per Secretaria la certificació 
acreditativa de l’elevació a definitiva de l’aprovació inicial.

7. Publicació de l’acord i text íntegre de l’Ordenança o Reglament al portal web 
de l’Ajuntament, al Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província. Les 
ordenances, inclosos l’articulat de les normes dels plans urbanístics, així com els 
acords corresponents a aquests l’aprovació definitiva dels quals sigui 
competència dels ens locals, es publicaran al portal web de l’Ajuntament, al 
Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província o Comunitat Autònoma i no 
entraran en vigor fins que s’hagi publicat completament el seu text i hagi 
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 LRBRL, és a dir, un cop hagin 
transcorregut 15 dies comptats des de la recepció per l’Administració de l’Estat i 
la de les Comunitats Autònomes, de la comunicació de l’acord municipal que ha 
de remetre’ls l’Ajuntament. 

Tingui’s en compte que l’esmentat termini de quinze dies es computarà a partir 
que l’Administració estatal o autonòmica rebin de l’Entitat Local la comunicació 



de l’acord, en virtut de la doctrina legal establerta per la Sala 3ª del TS en 
Sentència de 25 de febrer de 2011). 

*****

Considerant els antecedents de fet, la legislació aplicable i els informes exposats,

Considerant la necessitat que per aquest Ajuntament es procedeixi a la regulació 
en matèria de circulació de vehicles de mobilitat personal, bicicletes i vianants 
conforme els principis de bona regulació (necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Vist l’Informe Jurídic emès pel Cap dels Serveis Jurídics d’aquesta corporació, que 
conforma aquesta proposta d’acord, 

Vist el text articulat del Projecte de L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
VETLLADORS – AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE BAR I EL SEU 
MOBILIARI, redactat pels Serveis de la Policia Local amb el vot favorable 
i unànime dels membres que conformen la Comissió d’estudi designada a 
l’efecte,

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals,  
en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, s’acorda:

PRIMER.- Aprovar inicialment el text de L’ORDENADÇA MUNICIPAL DE 
VETLLADORS DE RIPOLLET - AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE BAR 
I EL SEU MOBILIARI, els textos literals de les quals es transcriuen tot 
seguit: 

“ORDENANÇA MUNICIPAL DE VETLLADORS DE RIPOLLET  - 
AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE BAR I EL SEU MOBILIARI

CAPÍTOL I

Disposicions generals 

Article 1. Objecte

1.- 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.

2.- 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.

Article 2. Col·locació de vetlladors i altres elements davant d’un 
establiment de pública concurrència

1.- Segons aquesta ordenança, s’ha d’entendre en general per terrassa, 
l’espai de domini públic o privat, degudament autoritzat, susceptible 
d’aprofitament per a us públic relacionat amb activitats pròpies de 
l’hostaleria, mitjançant la col·locació de taules, cadires i ombrel·les, com 
a zona d’extensió o ampliació de l’activitat que s’exerceix dintre 
d’aquests establiments.

S’entén com a vetllador o mòdul el conjunt format per una taula i fins a 
quatre cadires. La dimensió de la taula haurà de ser de 70 per 70 
centímetres com a màxim, o fins a 70 centímetres de diàmetre, de 
manera que l’ocupació no superi els dos metres quadrats per vetllador.

S’entén per mobiliari tots aquells objectes utilitzats per la instal·lació de les 
terrasses, com son les taules, cadires, estufes, jardineres, mampares, para- 
sols i d’altres similars.

2.- Amb caràcter general les instal·lacions resten subjectes a les 
prescripcions del present article en tant a la seva ubicació, règim de 
distàncies i protecció de l’entorn urbà. No es permesa la col·locació 
d’aquestes instal·lacions al voltant o en les proximitats de bastides, 
tallavents, plàstics o qualsevol altre element que pugui dificultar el 
trànsit de persones o suposi una alteració de les condicions estètiques, 
sense perjudici, en el cas que el mitjà urbà possibiliti la seva instal·lació 
amb materials de qualitat, prèvia obtenció de la llicència municipal.

3.- Les instal·lacions temporals definides en el present article, només 
s’autoritzen a les persones titulars dels establiments amb llicència 
d’obertura que habiliti per exercir l’activitat d’hostaleria.

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
· Cafeteries

4.- Les instal·lacions hauran de complir les següents condicions:

La col·locació de vetlladors i ombrel·les en les vies públiques hauran de 
respectar en tot cas el seu ús comú general i de cap manera suposaran 
un obstacle per al trànsit de vianants, ni podrà perjudicar la seva 
seguretat o el trànsit rodat.

L’autoritat municipal competent denegarà la sol·licitud d’aquestes 
instal·lacions temporals en qualsevol dels següents supòsits :

a) Que suposi perjudici per a la seguretat viària (disminució de la 
visibilitat, distracció per al conductor) o dificulti sensiblement el trànsit 
de vianants.

b) Que pugui incidir o dificulti greument l’ús d’equipaments o mobiliaris 
urbans (bancs, parada de bus, arbres, etc.)

5.- Únicament s’autoritzarà la col·locació de vetlladors en 
emplaçaments immediats o raonablement pròxims a l’establiment, 
sempre que la vorera tingui una amplada lliure d’obstacles superior a 3 
metre i sempre que el pas de vianants sigui com a mínim del 50% de 
l’espai disponible. En tots els casos haurà de quedar lliure al trànsit de 
vianants la meitat de l’amplada de la vorera més pròxima a la línia de la 
façana.

6.- Com a norma general, les terrasses se situaran en l’espai de la vorera 
més pròxima a la calçada i no podran sobrepassar la línia de façana de 
l’immoble on s’exerceix l’activitat. Es pot estudiar una ampliació sempre 
que no afecti a entrades/sortides de persones o serveis, com a màxim es 
col·locaran dos taules, si es davant d’altres comerços es necessitarà 
l’autorització expressa. 
En cap cas, s’autoritzarà la instal·lació de terrasses davant les escales de 
veïns, així com tampoc davant les sortides d’emergència.

7.- Únicament s’autoritzarà la col·locació de vetlladors a favor de 
l’establiment amb façana a la plaça o accés públic des d’aquesta. L’espai 
de la plaça o zona de vianants assimilable (a partir de 12 m d’amplada 



disponible) i  susceptible d’utilització per a les terrasses respectarà les 
condicions generals assenyalades anteriorment i en cap cas excedirà del 
50% de la superfície total destinada als i les vianants, es distribuirà entre 
tothom qui ho sol·liciti, en funció del seu nombre i del nombre de 
vetlladors sol·licitats, en consideració conjunta. 

CAPITOL II.

Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats.

Article 3. Determinació d’elements

1.- 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 metres quadrats.

2.- Cadires i taules: Els models podran ser d’alumini, vímec, alumini i 
fusta, fusta i lona, només de fusta. Les taules i cadires hauran 
d’harmonitzar entre sí.

3.- Para-sols: Els para-sols seran de material tèxtil, llisos i d un sol color 
clar. El suport serà lleuger i desmuntable.

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. 
Hauran de tenir com a mínim dos laterals oberts. 

Podran ancorar-se al terra mitjançant un sistema funcional per facilitar 
l’acondicionament de mobiliari exterior, com para sols, sombrilles i 
carpes. Aquest sistema ha d’evitar possibles voladures a causa del vent.
’ancoratge estarà compost per dues peces, una peça de 7 cm de diàmetre 
i 20 cm de profunditat que quedarà insertada al terra (base) a ras del 
ferm, proveïda d’una rosca de seguretat antigripatge que permet la unió 
a una altre peça superior (suport), la qual es munta i desmunta amb la 
condicionament d’un botó que possibilita el desenroscat automàtic de 
les dues peces. Aquest sistema haurà d’estar homologat i certificat. 
S’estudiarà en cada cas la seva implantació.

4.- Mampares: Es podrà autoritzar la col·locació de mampares de 
metacrilat o similar (color transparent) amb suports (pivots) d’alumini 
o acer inoxidable. L’alçada màxima serà d’1,5 m. Aquest tipus de 
mampares no es podran ancorar a terra. L’estructura haurà de subjectar-
se amb un mecanisme de rodes.

En cap cas no és permès d’utilitzar materials de construcció semi 
permanent, permanent o tot aquell material que no pugui ser desmuntat 
a diari, a excepció dels autoritzats prèviament tenint en compte les 



característiques de l’emplaçament.

5.- Estufes: Les estufes només podran ser models homologats pel 
Departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya. S’autoritzen 
estufes en terrasses a partir de 2 mòduls (taules). Podrà col·locar-se un 
màxim d una estufa per cada 3 mòduls dins l’àmbit de la terrassa. Les 
estufes a col·locar hauran de tenir el menor consum possible, 
compatibilitzant en tot cas aquesta opció amb el més acurat respecte 
per la sostenibilitat del medi ambient. En cap cas podran col·locar- se 
estufes elèctriques. S’hauran de retirar a la finalització del horari permès 
de vetlladors.

6.- Publicitat: Es permet publicitar el nom comercial de l establiment 
als serrells dels para-sols, al respatller de les cadires i en els 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.

Article 4. Illes de vianants

Únicament s’autoritzarà la col·locació de vetlladors en l’illa de vianants, 
que es realitzarà en una única filera. En cap cas l’espai que han d’ocupar 
superarà l’equivalent a l’espai ocupat com a vetllador a la vorera. 
Excepcionalment i previ estudi i autorització per la Policia Local es podrà 
autoritzar la col·locació en dues fileres en paral·lel.

Article 5. Condicions d’ordre estètic

L’Ajuntament, en determinades zones de la ciutat que tinguin acreditat 
valors artístics i monumentals, o que per la seva especial rellevància 
ciutadana així l’exigeixi, podrà imposar la prohibició que els elements 
autoritzats incorporin missatges publicitaris “tret dels propis dels local, 
els que siguin col·locats en el lloc que tingui menys perjudici estètic i fora 
dels monuments. Igualment l’Ajuntament podrà denegar la sol·licitud 
d’instal·lacions quan resulti inadequada o discordant des de l’òptica 
d’una adequada estètica urbana.

Quan així es determini a la llicència d’ocupació, es podran col·locar 
elements estructurals adients per delimitar la zona ocupada. Tots 
aquests elements hauran de ser compatibles amb la imatge de l’entorn.

Article 6. 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 aquest pla, 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.

Article 7. Instal·lació elèctrica

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, ni 
element aeri que pugui generar un impacte visual negatiu. Es podrà 
implantar sistemes d’il·luminació de sistema de leds amb bateria portàtil 
i recarregable. Hauran de complir uns paràmetres mínims de protecció 
contra l’aigua, segons UNE EN 20324 (grau de protecció). En cas que 
s’instal·lin protegits sota para-sol o carpa compliran  un mínim de 
protecció IP23. I en el cas que estiguin més exposats (sense coberta o 
propers al terra), tindran una protecció mínima IP 44.

CAPITOL III

Superficies i ocupacions. 

Article 8. Condicions generals

L’autoritat municipal competent denegarà la sol·licitud d’aquestes 
instal·lacions temporals en els següents supòsits :

a) Que suposi perjudici per a la seguretat viària (disminució de la 
visibilitat, distracció per al conductor) o dificulti sensiblement el trànsit 
de vianants.

b) Que la intensitat de circulació de la via suposi un risc alt 
d’accidentabilitat.

c) Que pugui incidir o dificulti greument l’ús d’equipaments o mobiliaris 
urbans (bancs, parada de bus, arbres, etc.)

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.- 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.

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.

3.- 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.

a) El perímetre autoritzat i la seva zona d'influència hauran de 
mantenir-se en perfectes condicions d'higiene i netedat.

b) No es podrà superar el perímetre ni superar el nombre de mòduls 
autoritzats.

c) En cas que s'estimi necessari, l'Ajuntament procedirà a delimitar 
l'espai ocupat per la terrassa senyalitzant les quatre cantonades.

4.- 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. La concessió restarà supeditada a la 
seguretat del trànsit, dels vianants i la proximitat de passos de vianants.

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.

c) La terrassa ocuparà la llargada de la façana de l'activitat.

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) 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.



f) 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.

g) 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, neteja i conservació de la 
instal·lació.

h)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.

i)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.

j) Caldrà disposar al llarg de la franja de seguretat del perímetre exterior 
de la terrassa, d'elements reflectants 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.

k)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.

l) 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. Les plataformes tindran 
una llargada màxima de 7 mts.

m)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.

n) 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.



CAPÍTOL IV

Període i horaris

Article 9. Període d’ocupació

Les llicències d’ocupació de la via pública amb vetlladors i/o ombrel·les es 
concediran per: 
TEMPORADA: de l´1 d’abril al 30 de setembre.
DURANT L´ANY: de l´1 de gener al 31 de desembre

Article 10. Horari d’exercici

La instal·lació de vetlladors i ombrel·les restarà subjecta al següent 
horari:

a) RÈGIM GENERAL.

Horari normal temporada i resta de l’any de 08.00 hores a 22.30 hores

Divendres i vigílies de festius de 08.00 hores a 24.00 hores

b) HORARI DE TEMPORADA D’ESTIU (del 01 de juny al 30 de setembre)
c)

Horari normal de 08.00 hores a 24.00 hores

Divendres i vigílies de festius de 08.00 hores a 01.00 hores

En cap cas l’horari establert habilita per excedir de l’horari màxim 
d’obertura que l’establiment tingui autoritzat segons la seva 
categoria.

No obstant això, i quan es donin raons d’alteració de la pacífica 
convivència o molèsties al veïnat, l’Ajuntament podrà reduir en 
determinats establiments l’horari anterior.

L´incompliment de l’horari serà motiu de sanció administrativa i 
la reincidència pot comportar la retirada del permís concedit.

CAPITULO V

Llicencies

Article 11. Documentació i procediment per a l’atorgament de la 
llicència

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.

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.

2.- Plànol de situació del local, que haurà d’incorporar la indicació de la 
ubicació i distància a que es troben els habitatges més propers.

3.- 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.

4.- A banda de l’exigit al punt anterior núm. 3, 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.

5.- En les terrasses amb jardineres o testos s’haurà d’aportar plànol en 
el que es grafiin 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.

6.- En les terrasses amb estufes s’haurà d’aportar una memòria relativa 
a les característiques tècniques de l’estufa, el certificat d’homologació 
de l’estufa, i per últim, plànol de planta i secció de la terrassa indicant 
la ubicació de les estufes preteses.

7.- Una pòlissa vigent de l’assegurança de responsabilitat civil del local 
extensiva als elements instal·lats pel mateix en la via pública

Article 12. Tramitació de les peticions de llicències

Les ocupacions temporals de terrenys definides en el present article restaran 
subjectes a l’obtenció prèvia de l’autorització municipal.

La llicència municipal d’ocupació de la via pública haurà d’ésser sol·licitada 
per la titularitat de l’activitat mitjançant la instància corresponent a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà.

Correspon a la Policia Local elaborar l’informe, el qual serà vinculant, fent 
una valoració de l’entorn d’ubicació dels vetlladors i característiques de la via, 



per a la concessió de la llicència i l’aplicació dels paràmetres establerts en 
aquesta ordenança.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l´1 de març fins al 30 d’abril 
de l’any en curs en què s’hagin d’utilitzar els aprofitaments. 

Queden exclosos d’aquesta limitació temporal les sol·licituds que es 
presentin com a conseqüència de nova obertura d’un establiment, així com 
les relatives a establiments en els quals s’hagi produït un canvi de titularitat 
i per tant hagi resultat impossible complir amb aquesta norma de tramitació.

En el tràmit administratiu per a la seva concessió la comunitat veïnal 
respectiva disposarà de deu dies hàbils per a poder presentar al·legacions de 
caràcter consultiu no vinculant.

En les instàncies hauran igualment de fer-se constar de forma detallada si 
l’emplaçament proposat és espai de domini públic o privat

Sense perjudici de l’obligació jurídica de resoldre, la no contestació de la 
petició en el termini d’un mes suposarà la seva desestimació a efectes de la 
interposició dels corresponents recursos administratius i contenciosos.

En cap cas s’autoritzaran ocupacions en la via pública mitjançant terrasses, 
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.

Article 13. Condicions Generals de la llicència
        

Les llicencies es poden atorgar per períodes anuals, de temporada, o per 
esdeveniments extraordinaris.      

1.- La manca de pagament dels deutes tributaris amb i 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 un altre llicència amb 
posterioritat a l’impagament esmentat, caldrà tramitar-la com si d’una nova 
llicència es tractés

2.- 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. S’establirà un sistema de 
control mitjançant codi QR, que recollirà com a mínim informació sobre el 



tipus de llicència, nombre de taules autoritzades, metres d’espai dels 
vetlladors i assegurança obligatòria en vigor.

3.- 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 que preceptuen 
les ordenances municipals i disposicions que siguin d’aplicació.

4.- 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.

5.- 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.

6.- L’ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per causes justificades 
d’interès públic.

7.- 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.

8.- L’autorització de llicències d’ocupació de la via pública contemplades 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.

9.- La renovació de la llicència o pròrroga serà automàtica amb les 
característiques previstes en la llicència inicial. En anys successius rebrà al 
domicili fiscal del sol·licitant la notificació de pagament de la taxa per la 
renovació. En cas de produir-se canvi de titularitat o característiques de la 
terrassa s haurà de comunicar a l’ajuntament i fer el tràmit com una nova 
llicència.

10.- No s’admetrà la col·locació de cap element auxiliar com arcons, neveres, 
planxes, etc.., ni tampoc cap mena de sistema de reproducció musical o 
sonora, com a mobiliari auxiliar únicament s’autoritzarà una taula d’ajut 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.

11.- El titular de la llicència és el responsable de l’acompliment 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 de 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.

12.- La instal·lació de les terrasses en tot cas haurà de garantir que es 
compleixen totes les mesures de seguretat establertes en la normativa 
vigent tant pel que fa als usuaris de la via com als treballadors de l 
establiment

Article 14. 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.

La llicència no serà efectiva si no s ha pagat la taxa corresponent.

CAPÍTOL VI

Inspecció, control i protecció de la legalitat.

Article 15 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.

L’acció inspectora municipal la duen a terme les persones al servei de 
l’Ajuntament que exerceixen l’acció d’inspectora i que tenen la consideració 
d’agents de l’autoritat i pels membres de la Policia Local. També poden 
col·laborar en la inspecció persones o empreses amb l’especialització tècnica 
que determini un decret de la Comissió de Govern.

Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d’estendre un acta, 
en la qual les persones interessades poden fer constar la seva disconformitat 
i les seves observacions. L’acta s’ha de notificar a les persones interessades i 
a l’òrgan municipal competent.

Article 16. Obligacions i prohibicions

1. Prohibicions

a) No és permesa la col·locació en les terrasses de frigorífics, màquines 
expenedores de productes, màquines de joc i similars.

b) No es permetrà la col·locació de taulells o altres elements de servei per a 
la terrassa en l’exterior, que haurà de ser atesa des del local. Igualment, no 



es permetrà emmagatzemar productes o materials al costat de les terrasses 
amb vetlladors, així com a residus propis de les instal·lacions, tant per raons 
d’estètica com higièniques.

c) No es permetrà la col·locació de taules i cadires apilades ni dintre, ni fora 
de l’espai destinat com a vetllador.

d) No es permetrà la instal·lació i ús d’aparells de reproducció de música i 
imatges en les terrasses.

e) No es podrà fer ancoratges en el paviment, a excepció que es permeti la 
seva incorporació en la llicència d'instal·lació per a elements fixos.

f) Fora de l’horari autoritzat per l’exercici de l’activitat, el titular de la 
llicència restarà obligat a retirar de l’exterior els elements de les terrasses: 
taules, cadires, ombrel·les, que seran recollides diàriament a l’interior del 
local al qual pertanyi la terrassa o al local destinat per a aquesta finalitat per 
l’interessat. En alguns casos s’estudiarà que el mobiliari per manca d’espai a 
l’interior del local, quedi apilat a la zona de vetlladors, sempre que no 
representi un obstacle pels vianants ni per la seguretat del trànsit. 

g) El perímetre autoritzat i la seva zona d influència hauran de mantenir-se 
en perfectes condicions d higiene i netedat.

h) No es permet fumar a espais a l'aire lliure coberts i amb més de dues 
parets, murs o paraments laterals, tipus carpes o similars.

2 Obligacions:

a) Serà obligació de la persona titular de la llicència d’ocupació l’estricta 
observació de les condicions especificades en la llicència atorgada, i de les 
establertes a la present Ordenança, i especialment:

b) El manteniment de les terrasses i cada un dels elements que la componen 
en les degudes condicions de neteja, seguretat i ornat. La zona ocupada per 
la terrassa haurà de mantenir-se en permanent estat de neteja.

c) Serà objecte de contínua vigilància per part del titular de l’activitat la no 
alteració de les condicions d’ubicació dels elements autoritzats, tal com 
figura a la llicència atorgada.

d) El titular de la llicència haurà de tenir en tot moment a disposició dels 
agents de l’autoritat la llicència per l’exercici de l’activitat en la qual 
s’indicarà el nombre de vetlladors i ombrel·les autoritzades i la seva 
col·locació.

e) El perímetre autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenir-.se 
en perfectes condicions d’higiene i netedat.

f) Instal·lació d’estufes o calefactors que comportin combustió a la via 



publica:

g) El model d’estufa estarà subjecte a la normativa europea fixada en la 
directiva 1990/336/CEE, de 29 de juny, o en el seu cas la que sigui de 
concreta aplicació i vigent en cada moment.

En tot cas, l’estructura de l’estufa deurà d’anar protegida amb una carcassa 
o similar que impedeixi la manipulació dels elements que continguin el gas 
o altre element energètic consumible.

h) Les estufes o calefactors es col·locaran com a màxim en una proporció 
d’una per cada quatre taules autoritzades.

i) Les estufes o calefactors hauran de ser retirades diàriament de la via 
pública, a l’igual que la resta de mobiliari instal·lat a la via pública, d’acord 
amb l’horari autoritzat.

j) No es podran autoritzar estufes a menys de dos metres de la línea de façana 
d’algun immoble, ni d’altres elements tals com arbres faroles, tendals, etc.

k) No podran ser instal·lades a menys de dos metres del pas lliure de vianants 
o de manera que hi siguin accessibles a la resta d’usuaris de la via pública.

l) No podran ser instal·lades estufes incandescents, que puguin comportar 
un perill per a les persones, o que les mateixes tinguin accés a tocar la 
incandescència..

m) En tot cas, la persona titular de la llicència haurà de disposar d’un extintor 
de pols ABC, eficàcia 21A-22 113B, en un lloc accessible.

n) L’autorització de la col·locació de les estufes o calefactors estarà subjecta 
a la presentació de la garantia de qualitat i certificat d’homologació de les 
estufes així com del contracte d’assegurança on es reflecteixi la instal·lació 
d’estufes o calefactors en el vetllador.

CAPITOL VII

Regim Sancionador

Article 17. Infraccions i sancions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions 
tipificades en aquesta Ordenança.

2. Les infraccions seran sancionades segons el que disposen les 
especificacions de les infraccions i de les graduacions de les sancions 



d'aquesta Ordenança per a una més correcta identificació de les infraccions 
i una més precisa determinació de les sancions.

3. El titular de l’autorització esta 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 transit de persones i altres similars, 
essent responsable de les infraccions que es produeixin durant el 
desenvolupament de l'activitat.

Article 18. 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. (Per acumulació de tres 
sancions qualificades com a faltes Molt Greus).

b) La retirada parcial o total dels elements de la terrassa.(Per acumulació 
de tres sancions qualificades com a faltes Greus).

c) El precinte d'un o més elements de la terrassa. (Per acumulació de tres 
sancions qualificades com a faltes Lleus).

d) Tancament provisional fins que no hi hagi una resolució de l’òrgan 
administratiu competent. (Per acumulació de tres sancions 
qualificades com a faltes Greus o Molt Greus).

Aquesta mesura prèvia li serà convenientment notificada al titular de la 
llicència en l’acta realitzada per a la Policia Local on constaran i 
s’especificaran les irregularitats i les mesures a adoptar.

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 19. 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.

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.

Article 20. 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’ordenança, 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.

Article 21. 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 22. Procediment sancionador

El procediment per sancionar les infraccions tipificades en aquesta 
Ordenança serà el que amb caràcter general tingui establert l'Ajuntament de 
Ripollet. 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 23. Tipificació de les infraccions. Prescripció 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 mes infraccions greus en el període d’un any natural 
comportarà una infracció molt greu.

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 24. 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.

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.

Article 25. Graduació de les sancions

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.
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.
h) 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 26. 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 27. Caducitat de l'expedient sancionador

a) 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.

b) 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 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 als articles 19 i 20 d'aquesta Ordenança.

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.

Article 29. verificació del compliment de l’ordenança

Sense perjudici d'allò disposat en 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 TRANSITÒRIA. Els titulars de les terrasses autoritzades amb 
anterioritat a l’aprovació d’aquesta Ordenança, s’hauran d’adequar 
plenament als preceptes d’aquesta ordenança, pel que fa a les condicions 
d’implantació i elements, en cas de modificacions o nova autorització, llevat 
en cas de canvi de titular i renovacions.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Queda derogat l’article 20 de la secció tercera 
Activitats a la via Pública, de l’ordenança de Convivència.



DISPOSICIÓ FINAL. Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació definitiva 
i del seu text complet.

ANNEX I.- QUADRE D'INFRACCIONS I SANCIONS ORDENANÇA 
REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE BAR I EL SEU 
MOBILIARI.

INFRACCIONS ARTICLE TIPUS
No mantenir net o en bon estat l'espai atorgat i els 
elements de la terrassa.

16.2.b LL

Excedir dels límits d'ocupació de l'espai autoritzat. 8.3.b LL
Excedir-se en el nombre de mòduls autoritzats. 8.3.b LL
No respectar l'horari de funcionament de la terrassa. 9 LL
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.

13.2 LL

Instal·lar mobiliari no autoritzat. 16.2.f G
Instal·lar o fer ús de sistemes de reproducció musical de so 
o de imatge, realitzar actuacions musicals sense 
autorització expressa.

16.1.d G

Instal·lar elements de tancament vertical no autoritzats. 3.7 G
No complir amb las condiciones reglamentàries, 
harmòniques o estètiques prescrites pels serveis tècnics
municipals en la llicència.

5 G

Mantenir a la via pública elements o mobiliari de la terrassa 
amb un tancament superior a 48 h.

5 G

Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de 
la terrassa amb incompliments de les condicions 
establertes en aquesta ordenança.

8.3 G

Reincidir en no respectar els límits d'ocupació de l'espai 
autoritzat.

8.3b G

Reincidir en no respectar l'horari de funcionament de la 
terrassa.

8 G

No exercir el control per evitar molèsties/sorolls generades 
per l'activitat.

8.3 G

Usar a la terrassa estufes no ajustades a les característiques 
tècniques, físiques i estètiques aportades a la memòria.

16.2 G

Exercir l'activitat de terrassa sense haver obtingut la 12 G



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.

13.9 G

Reincidir en 2 o més infraccions lleus en el període d'un any 
o temporada.

23 G

Instal·lar elements de tancament amb materials de 
construcció permanent.

3.4 MG

Reduir amb l'excés d'ocupació autoritzada l'ample lliure de 
la vorera de forma que pertorbi greument o impedeixi el pas 
dels vianants.

8.1 MG

Produir molèsties greus al veïnat derivades del 
funcionament de la terrassa amb incompliments de les 
condicions establertes en aquesta ordenança.

8.3 MG

Reincidir en no respectar els límits d'ocupació de l'espai 
autoritzat més de tres vegades.

23 MG

Reincidir en no exercir el control per evitar molèsties/ 
sorolls generats per l'activitat.

23 MG

Reincidir en no respectar l'horari de funcionament de la 
terrassa més de tres vegades.

23 MG

No estar en possessió d'assegurança de responsabilitat civil 
en vigor.

11.7 MG

No facilitar o no permetre la inspecció de l'Autoritat o els 
seus agents.

15 MG

Incomplir l'ordre de retirada de la terrassa per manca de 
llicència o incompliment de les seves condicions.

18 MG

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.

19 MG

Reincidir en 2 o més infraccions greus en el període d'un 
any o temporada.

23 MG

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessats 
pel termini mínim de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant publicació d’aquest acord al portal web de 
l’Ajuntament, al Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, conforme 
allò establert als articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.



TERCER.- En el supòsit que no es presentessin reclamacions, l’Ordenança 
Municipal de Vetlladors de Ripollet – Autoritzacions de terrasses de bar i el seu 
mobiliari, es consideraran aprovades definitivament de forma automàtica, 
havent de publicar-se el text íntegre de les mateixes, nova ordenança de 
vetlladors, al portal web de l’Ajuntament, al Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial 
de la Província i donar-se trasllat de l’acord i del text definitiu de l’Ordenança 
Municipal de vetlladors de Ripollet a la Delegació del Govern i a l’òrgan 
corresponent de la Comunitat Autònoma per al seu coneixement i efecte oportú.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de 
l’Alcaldia, segons el que autoritza l’article 206 del ROFRJEL, advertint que encara 
no s’ha aprovat l’acta que conté l’acord. 

Ripollet, a data de la signatura electrònica
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