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Preàmbul 
 
En els darrers anys s’ha produït un increment de la demanda en la utilització de l’espai públic del municipi 
per a terrasses per part dels establiments de restauració, com ara els bars, bars restaurant i d’altres. Aquesta 
situació, fa imprescindible la redacció d’una norma amb la finalitat de permetre als ciutadans el gaudiment 
dels carrers, places i espais públics i privats d’ús públic durant tot l’any, compatibilitzant aquesta opció amb 
respecte per la convivència ciutadana, el dret al descans dels ciutadans i la voluntat d’aconseguir un equilibri 
entre els diversos usos, objectes i elements que intervenen en l’ocupació de l’espai públic. 
 
Aquesta Ordenança regula les condicions d’ubicació de les terrasses, les superfícies a ocupar, les 
característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar, el règim de llicències i règim disciplinari i 
sancionador al qual s’haurà d’ajustar el titular de la llicència en cas d’incompliment de les prescripcions 
establertes. L’Ordenança també regula les característiques tècniques i estètiques dels  elements de les 
terrasses situades en  espais oberts privats que siguin visibles  des de la via pública. 
 
 
Capítol 1 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 en els espais lliures públics i en els espais lliures privats d’ús  públic de la vila del Masnou, i regular 
la intervenció administrativa en aquest àmbit, així com dels espais oberts privats on s’hi desenvolupin 
activitats de restauració i que siguin visibles des de la via pública. 
 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta Ordenança és d’aplicació als espais o sòls: 
 

a) De titularitat municipal destinats a l’ús públic general, com ara els carrers, les places, les avingudes, els 
passeigs, els passatges i els altres espais exteriors. 

 
b) De titularitat privada de persones físiques o jurídiques, els quals són espais lliures sense restriccions a l’ús 

públic en virtut de disposicions urbanístiques, de convenis o de qualsevol altre títol o concepte. 
 

c) D’establiments de titularitat privada on s’hi desenvolupen activitats de restauració, que siguin oberts i 
visibles des  de la via pública.  En aquests  espais únicament serà d’aplicació el capítol  3 i  el capítol 5 
d’aquesta ordenança. 

 
 
Article 3. Supòsits exclosos 
 
Aquesta Ordenança no és d’aplicació a: 
 

a) Les instal·lacions complementàries de les activitats principals muntades amb motiu de celebracions 
ocasionals i d’actes festius populars, les quals es regeixen pels requisits establerts en l’autorització 
municipal corresponent. 

 
b) Les terrasses de les guinguetes de la platja, les quals es regeixen pels plecs que regulen el procés de 

licitació per a la contractació de l’explotació dels serveis de temporada de les platges del Masnou. 
 

c) Les terrasses que depenen dels establiments situats al Port Esportiu del Masnou, les quals es regeixen per 
les condicions establertes al Pla Especial del Sistema Portuari del Masnou. 

 
d) Les guinguetes municipals, en tot allò que contradigui els plecs que  regulen  el  procés  de licitació de la 

concessió administrativa per l’explotació de les mateixes. 
 
 
Article 4. Definicions 
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Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per: 
 

a) Terrassa: espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació, on s’ubiquen taules, 
cadires, para-sols i jardineres, per a ús públic i annexa a un establiment d’hostaleria, restauració o assimilat 
situat en planta baixa. 

 
b) Establiment de restauració: l’establiment obert al públic dedicat a l’activitat de bar, restaurant, restaurant 

bar o saló de banquets. 
 

c) Establiment assimilat al de restauració: l’establiment que té la restauració o la degustació com a activitat 
complementària d’una altra activitat principal. Per poder instal·lar-hi una terrassa, és imprescindible que 
l’activitat complementària tingui accés directe des de l’espai públic i que es disposi de serveis higiènics a 
disposició dels usuaris de la terrassa. 

 
d) Espai lliure públic: l’espai obert de titularitat municipal destinat a l’ús públic general. 

 
e) Espai lliure privat d’ús públic: l’espai obert de titularitat privada, que d’acord amb les determinacions del 

planejament urbanístic o altres instruments jurídics no té restriccions a l’ús públic. 
 

f) Espai obert privat: l’espai obert d’establiments de titularitat privada, on s’hi desenvolupen activitats de 
restauració i que siguin visibles des de la via pública. 

 
g) Espai amb ordenació estàndard: l’espai  lliure  d’ús  públic objecte  d’una regulació ordinària en  el marc 

d’aquesta ordenança. 
 

h) Espai amb ordenació singular: l’espai lliure d’ús públic objecte d’una regulació diferenciada en el marc 
d’aquesta ordenança per raons d’estructura de l’espai o de qualsevol altra circumstància peculiar. 

 
i) Carrer amb voreres diferenciades de la calçada: l’espai públic no  edificat,  lineal,  vorejat  de cases  o de 

parets, amb voreres paral·leles  a l’eix longitudinal i que es  troben a diferent nivell de    la calçada. 
 

j) Carrer de plataforma única: l’espai públic no edificat, lineal, vorejat de cases o de parets, amb voreres 
paral·leles a l’eix longitudinal i que es troben al mateix nivell de la calçada. 

 
 
Capítol 2 
 
Règim d’instal·lació de les terrasses 
 
Article 5. Normes generals de localització 
 

1. Les terrasses s’han d’instal·lar davant de l’establiment de què depenen, dins de la delimitació 
autoritzada i, com a regla general, sense ultrapassar els límits dels locals. Excepcionalment, es podrà 
autoritzar una ocupació longitudinal major a la façana de l’establiment, amb una longitud màxima de 
terrassa de 15 metres, sempre que no provoqui afectacions negatives a altres establiments o usuaris 
de la zona. Sempre que no hi hagi cap més possibilitat, es podrà admetre que la terrassa se situï al 
costat de la façana, i només en el cas que estigui previst a la fitxa d’ordenació singular corresponent. 
 

2. Cada 15 metres de longitud de terrassa caldrà deixar un pas de 1,80 metres d’amplada per facilitar la 
circulació dels vianants, llevat que les disposicions especials contingudes en les ordenacions singulars 
ho disposin altrament. 

 
3. Les terrasses s’ubicaran de manera que quedin  el més integrades possible en  l’entorn del lloc  que 

ocupin, tenint en compte la presència de mobiliari urbà, arbrat i d’altres elements, de manera  que la 
superfície ocupada no dificulti l’ús de l’espai lliure ni la mobilitat dels vianants, a criteri dels serveis 
tècnics. 

 
4. Les ocupacions permetran la visibilitat dels passos de vianants i de les entrades i sortides de vehicles 

autoritzades. La disposició de les terrasses permetrà sempre l’accés i l’evacuació dels edificis o locals 
davant dels quals es trobin. 
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5. En tots els casos es respectaran els arbres, els escocells, el mobiliari urbà, les parades d’autobús, les 
sortides dels passos soterrats i els itineraris de vianants, i no podran perjudicar el normal 
desenvolupament dels treballs de manteniment i de reparació dels serveis instal·lats en les vies 
públiques, tals com el clavegueram, l’enllumenat públic, els llocs enjardinats, les parades i marquesines 
de transport públic, els contenidors de recollida selectiva, etc. 

 
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 demanada, la superfície que es pot ocupar i 
proporcionalment a l’aforament de cada local. En el cas que un dels establiments ja disposi de llicència, 
aquest mantindrà les mateixes condicions fins al venciment de la mateixa, d’acord amb l’article 27 de 
la present ordenança. 

 
7. Hauran de mantenir una separació mínima respecte d’altres elements de la via pública en els següents 

termes: 
 

a) Als passos de vianants, als guals d’accés de vehicles a les finques, a les places d’estacionament 
reservades per a persones amb disminució i a les cruïlles de vials perpendiculars: frontalment tot 
l’ample de la vorera fins a un mínim lliure de 2 metres a cada banda. 

 
b) A les parades d’autobús, als bancs i als elements de recollida d’escombraries: 2 metres. 

 
c) Als accessos als passos soterrats: 5 metres davant les escales d’accés i 3 metres davant l’accés 

als ascensors. 
 

d) Els serveis tècnics podran establir distàncies mínimes diferents a les especificades, així com 
distàncies mínimes a altres elements no especificats i distàncies mínimes entre terrasses, en 
funció de les necessitats concretes de cada cas. 

 
 
Article 6. Espais amb ordenació estàndard: carrers amb voreres diferenciades de la calçada 
 

1. Als carrers amb voreres d’amplada igual o superior a 3 metres, les terrasses es podran situar  a la vorera 
complint les condicions següents: 

 
a) Hauran de deixar un espai lliure de pas per als vianants entre la façana i la terrassa no inferior al 45 per 

cent de l’ample de la vorera, amb un mínim de 1,80 metres. 
 

b) Hauran de mantenir una separació de 0,40 metres respecte la vorada del carrer. Aquest espai es podrà 
ocupar únicament amb jardineres, en el cas que no hi hagi zona d’aparcament contigua.  
 

 
 

2. Als carrers amb voreres d’amplada entre 90 centímetres i menys de 3,70 metres, les terrasses es podran 
situar a la calçada, en zones habilitades per a l’estacionament de vehicles, complint les condicions 
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següents: 
 

a) Hauran d’estar sempre situades davant l’establiment i al mateix costat del carrer. 
 

b) La profunditat màxima a ocupar serà la de la línia d’aparcament. En tot cas, s’ha de garantir que la 
vorera quedi totalment lliure per al pas de vianants i la no ocupació dels carrils de circulació de la 
calçada. 
 

c) S’hauran d’instal·lar sobre tarimes de fusta anivellades a la rasant de la vorera. Les aigües superficials 
de la via pública hauran de tenir pas lliure per sota l’estructura de la tarima, per tal d’assegurar-ne el 
desguàs per gravetat. 
 

d) Per tal de donar seguretat a l’usuari, les terrasses s’hauran de protegir amb jardineres  per les    tres 
cares contigües a la calçada. Les jardineres hauran de tenir elements reflectants en tota la llargada 
perquè siguin perfectament visibles per als vianants i vehicles, fins i tot amb escassa il·luminació. A 
criteri dels serveis tècnics responsables de la seguretat viària, i previ a la concessió, es valoraran i 
quantificaran les mesures de seguretat i protecció que es  considerin  necessàries,  i/o  elements  
reductors  de  velocitat a l’inici de l’espai a ocupar per la terrassa, segons el sentit de la circulació, així 
com la senyalització necessària per advertir i informar els conductors, de les quals s’informarà a 
l’interessat juntament amb el cost de les mateixes, actuacions que haurà d’acceptar i abonar 
íntegrament per que li sigui concedida la terrassa; tot i així, l’Ajuntament es reserva el dret de no 
autoritzar-ho en el cas que no sigui viable aquesta actuació. 
 

e)  En el cas que existeixi algun tipus de reserva a l’espai que es pretén ocupar, caldrà traslladar 
prèviament aquesta reserva a un lloc alternatiu, segons s’indiqui a l’informe dels serveis tècnics 
corresponents. 
 

Els serveis tècnics municipals avaluaran el cost del trasllat corresponent per tots els conceptes i el sol·licitant 
d ela llicència s’haurà de fer càrrec d’aquest cost com a condició imprescindible per a obtenir la llicència. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de no autoritzar la terrassa en el cas que no sigui viable el trasllat de la 
reserva existent. 
 

3. Als carrers amb voreres d’amplada inferior a 90 centímetres no s’hi permet la instal·lació de terrasses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Article 7. Espais amb ordenació singular 
 

1. La implantació de terrasses en espais lliures públics o en espais privats d’ús públic de morfologia irregular 
o d’estructura espaial peculiar, així com els carrers de plataforma única es determinaran mitjançant una 
ordenació singular. 
 

2. Cada espai tindrà la seva corresponent fitxa d’ordenació singular. Cada fitxa constarà de: 
 

a) una memòria que justifiqui la necessitat de l’ordenació singular. 
b) les normes particulars que regiran en aquell àmbit. 
c) els plànols que defineixin les possibles ocupacions de l’espai. 

 
3. Les fitxes d’ordenació singular les redactarà l’Ajuntament a iniciativa pròpia o a instàncies d’un tercer. 
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4. L’expedient relatiu a una fitxa d’ordenació singular seguirà la tramitació següent: 

 
a) Se sotmetrà a informació pública per un període de trenta dies, i es donarà audiència a la persona que hagi 

sol·licitat instal·lar la terrassa en aquest espai, si aquest és el cas. 
b) Transcorregut el termini previst a l’apartat anterior, la proposta d’ordenació singular se sotmetrà a acord de 

la Junta de Govern, previ informe favorable de la Comissió Informativa corresponent. 
c) L’acord adoptat es notificarà al sol·licitant de l’ocupació i a les persones que hagin presentat al·legacions 

durant el període d’informació pública, si aquest és el cas. 
D’aquest acord es donarà compte als Grups Municipals del Consistori. 

 
5. Per a la modificació i revisió dels documents que regulen les ordenacions singulars s'ha de seguir el mateix 

procediment que l’establert a l’apartat anterior. 
 

6. Les ocupacions de les terrasses a instal·lar a les zones regulades mitjançant una ordenació singular no 
podran ocupar més del 50 per cent de la superfície lliure destinada als vianants, i es situaran, sempre que 
sigui possible, al perímetre dels mateixos i sense ocupar l’espai central. 

 
7. Les terrasses se situaran de conformitat amb allò establert als plànols de la seva fitxa corresponent. 

 
8. Els elements instal·lats a les diferents terrasses d’un mateix espai singular hauran d’harmonitzar entre sí 

en cromatisme, materials i disseny, d’acord amb les prescripcions de la seva fitxa corresponent. 
 

 
Capítol 3 
Condicions i característiques dels elements de les terrasses 
 
 
Article 8. Delimitació de la terrassa 
 

1. L’ocupació de la terrassa ve delimitada per l’espai autoritzat; els serveis municipals s’encarregaran de 
marcar el paviment amb una ratlla de pintura deleble, discontínua, de color blanc o d’un altre color 
prèviament autoritzat que s’integri millor en el paisatge, de 5 cm d’ample. No serà necessari delimitar la 
terrassa en els espais oberts privats. 

 
2. S’han de senyalitzar les cantonades, els canvis de direcció i les  delimitacions  rectes  amb trams de 20 cm  

de llarg, repartides proporcionalment i separades un mínim  de 3,00 metres i un màxim de 4,50 metres. 
 

 
 

 
3. Les marques de les terrasses es pintaran des de la superfície atorgada a la llicència cap enfora, sense que 

puguin ser tapades per cap element de la terrassa. 
 
 
 
 
 
Article 9. Distribució de la terrassa 
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S’estableixen dues tipologies de mòduls que poden configurar una terrassa: 
 

1. Mòdul per a 4 persones: format per una taula i quatre cadires, amb unes mides aproximades d’1,50 x 
1,50m. 

 

 
2. Mòdul per a 2 persones: format per una taula i dos cadires, amb unes mides aproximades de 0,80 x 1,50m. 
3. En qualsevol cas, la capacitat màxima de la terrassa es determinarà segons la superfície d’aquesta i es 

requerirà un mínim de 0,56 m2 per persona. 
 
 
Article 10. Col·locació i combinació de mòduls 
 
La col·locació dels mòduls a la terrassa haurà de complir les condicions següents: 
 

a) Tots els mòduls iguals s’hauran de col·locar en la mateixa orientació. 
b) Els mòduls per a 2 persones que s’instal·lin en carrers es col·locaran amb la mida llarga en paral·lel a la 

façana. 
 
 
Article 11. Definicions 

 
a) Taula: Moble que consisteix en una peça llisa i plana sostinguda horitzontalment per peus o petges. 
b) Cadira: Seient amb respatller, per a una persona sola. 
c) Para-sol: element  d’estructura lleugera i fàcilment  plegable, d’una  sola columna central i tela   de planta 

circular o poligonal, anàleg a un paraigua. 
d) Paravent: Element enrotllable, de material no rígid i transparent, que es col·loca solidari al para-sol i serveix 

per resguardar del vent. 
e) Jardinera: Moble de fusta o d’altres materials que serveix per a posar-hi plantes. 
f) Element d’il·luminació: Element que serveix per donar llum. 
g) Estufa: Aparell que genera calor i s’utilitza per escalfar un ambient. 
h) Pissarra o faristol: Element que s’utilitza per anunciar els productes que se serveixen a les terrasses. 

 
 
Article 12. Elements de les terrasses 
 

1. Són elements bàsics de les terrasses les cadires i les taules. 
 

2. Són elements accessoris de les terrasses els para-sols, els paravents, les jardineres, els elements 
d’il·luminació, les estufes, les pissarres, faristols o altres elements d’informació dels productes de 
l’establiment. 

 
3. No s’admet a les terrasses qualsevol altre element no especificat als paràgrafs anteriors  i  sobretot: 



 

8 
 

 
a) La instal·lació d’elements de cocció. 
b) Les tarimes, excepte en els casos de terrasses que s’instal·lin a la calçada. 
c) La instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de megafonia,  d’aparells  i  sistemes d’emissió 

i reproducció audiovisuals, sense la corresponent autorització. 
d) La il·luminació amb efectes de color o intermitències. 
e) Les actuacions en viu, sense la corresponent autorització. 

 
4. Tampoc s’admet a les terrasses la instal·lació de neveres, màquines dispensadores, màquines de gelats i 

barres de bar. Aquest punt no és d’aplicació als espais oberts privats. 
 
 
Article 13. Característiques generals dels elements de les terrasses 
 

1. Els elements instal·lats en una terrassa han d’harmonitzar entre sí en cromatisme, materials i disseny. 
 

2. Tots els elements s’hauran d’instal·lar dins el perímetre autoritzat de la terrassa. 
 

3. En cap cas s’admetran terrasses de muntatge tancat, entenent per muntatge tancat les estructures, els 
sostres continus i els tancaments verticals, inclosos els fets amb materials transparents. 

 
 
Article 14. Retirada d’elements 
 
1. Tots els elements instal·lats s’hauran de recollir diàriament de l’espai públic en finalitzar l’horari de 

l’activitat.  
 

Excepcionalment es permetrà no retirar:  
 

a) les jardineres situades a la vorera i paral·leles a la calçada de l’article17.1.a.  
 

b) els para-sols de grans dimensions, ancorats a terra, sempre que quedin plegats i no dificultin el pas 
dels vianants. A criteri dels serveis tècnics i per tal de facilitar el transit de vianants, els para-sols 
ancorats a terra hauran de ser, com excepció a l’art.11.c, d’una sola columna lateral.  

 
c) Les taules i cadires, sempre que quedin apilades dins de l’espai lliure públic o de l’espai lliure privat 

d’ús públic ocupat per la terrassa, sempre que no dificultin el pas dels vianants. S’haurà de justificar 
que no es possible guardar-les a l’interior del local. 

 
2. Els establiments que no disposin d’autorització anual, quan finalitzi el període autoritzat hauran de retirar 

tots els elements instal·lats, tenint cura de deixar l’espai en perfecte estat de neteja. 
 

3. 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. 
 

4. Els titulars de les ocupacions seran els responsables de desmuntar o retirar els elements o mobiliari 
que ocupa la via pública els dies de fort vent o tempesta. En especial, hauran de retirar- se els para-
sols sempre que hi hagi previsió de climatologia adversa. 
 

5.  No serà necessari retirar els elements de les terrasses dels espais oberts privats, però els para-sols sí 
que hauran de quedar plegats en finalitzar l’horari de l’activitat. 
 

6.  Qualsevol element que formi part de la terrassa haurà d’estar incorporat i específicament reconegut a 
l’assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria. 
 
 

Article 15. Cadires i taules 
 
1. Les taules i cadires han de ser d’alumini, d’acer inoxidable, de fusta o de material tèxtil, i han de disposar 
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d’elements de protecció (especialment tacs de goma en tots els peus  i, en cas que  es puguin apilar, en 
tots els punts de contacte) per minimitzar el soroll tant en l’ús com en la col·locació i retirada. 
 

2. Si es lliguen les taules i cadires apilades en l’espai lliure públic, les cadenes o els altres sistemes de 
subjecció han d’anar protegits amb goma, plàstic o similar per minimitzar el soroll en la col·locació o 
retirada. 

 
 
Article 16. Para-sols 
 

1. La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la superfície destinada a terrassa. 
 

2. Han de deixar una alçada mínima lliure de 2,20 metres i no sobrepassar els seus elements els 3,50 metres 
d’alçada màxima. 

 
3. Les cobertes han de ser de material tèxtil, llisos i d’un sol color RAL 5002, sempre que la fitxa de l’espai 

singular no indiqui un altre color . En cas que hi hagi estufes o elements d’il·luminació, el material tèxtil no 
ha de ser propagador de la flama.  

 
4. Podran anar sustentats en peus autònoms o ancorats al paviment. L’ancoratge s’executarà de forma que 

durant les retirades temporals quedi protegit amb una tapa enrasada amb el nivell del paviment. En el cas 
que la retirada sigui definitiva, caldrà reposar el paviment d’origen. 

 
5. Si la llicència comporta l’ancoratge de para-sols al paviment en via pública, es dipositarà la fiança que es 

determini des dels Serveis Tècnics amb un mínim de 200€ per ancoratge, que respondrà a la correcta 
restitució del paviment el dia que es retirin. 

 
 
Article 17. Jardineres 
 

1. Només s’autoritzarà la col·locació de jardineres en els casos següents: 
 

a) Quan les terrasses se situïn al costat de la calçada, per tal de preservar o separar els usuaris  de les 
terrasses de la calçada, si no hi ha zona d’aparcament contigua. 

b) Com a tancament lateral per separar terrasses contigües de diferents establiments. 
c) En els espais oberts privats. 

 
d) En el cas de la instal·lació de terrasses a la calçada, on seran obligatòries segons s’estableix a l’article 6.2 

d). 
 

2. Les jardineres han de complir les condicions següents: 
 

a) El material ha de ser unitari per a cada terrassa. 
b) Les plantes han d’estar sempre  en  bon  estat  de  conservació,  podades  de  manera  adequada per 

impedir que sobrepassin les mesures màximes establertes. Caldrà evitar que el reg de les jardineres mulli 
la calçada així com les voreres del carrer amb el perill que pot suposar per a la circulació rodada i la mobilitat 
dels vianants. 

 
3. Les jardineres, excepte en els espais oberts privats, també han de complir les condicions següents: 
 

a) Les dimensions han de ser de 0,40 metres d’amplada i de 0,80 metres d’alçada. 
b) Han de contenir plantes i aquestes han de ser naturals, vives i d’una alçada màxima respecte del paviment 

d’1,70 metres. 
c) En el cas de combinar-se amb mampares, aquestes  hauran de ser  solidàries  a  les  jardineres i formar 

part del mateix disseny integrat. Tindran una alçada màxima d’1,70 metres respecte del paviment i es 
garantirà la visibilitat a través seu amb materials tipus vidre de seguretat, metacrilat o similars. 

 
 
Article 18. Il·luminació i instal·lació elèctrica 
 

1. S’admet la il·luminació de les terrasses subjecta a les condicions següents: 
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a) Als espais lliures públics i als espais lliures privats d’ús públic, només s’admeten elements d’il·luminació 
solidaris o ancorats sota els para-sols. 

b) Els elements d’il·luminació no han d’impedir que els para-sols es pleguin. 
 

2. El subministrament elèctric aeri o soterrat que doni servei a una terrassa se sotmet a les reglamentacions 
vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i a les instal·lacions en espai d’ús públic. 

 
3. La instal·lació 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. 

 
 
Article 19. Paravents 
 

1. Només es podran autoritzar els paravents laterals entre l’1 d’octubre i el 31 de març, en un màxim de tres 
costats de la terrassa. En el cas dels conjunts de terrasses contigües, es podrà disposar de paravents 
laterals en un màxim de tres costats del conjunt de terrasses. 

 
2. Els paravents han de ser enrotllables, solidaris als para-sols, sense cap estructura addicional i de material 

no rígid i transparent, permetent-se un franja tèxtil perimetral de màxim 20 cm del mateix color que el para-
sol. 
 

3. Els paravents no poden superar els límits de delimitació de la terrassa. 
 

4. Si la llicència comporta l’ancoratge de paravents al paviment en via pública, l’interessat haurà de dipositar 
en el departament de Recaptació de l’Ajuntament una fiança de 200€ per ancoratge, que respondrà a la 
correcta restitució del paviment el dia que es retirin. 

 
Aquesta fiança serà condició de l’atorgament de l’autorització per instal·lar els paravents, i es retornarà, a 
petició de l’interessat, un cop es comprovi per part dels Serveis Tècnics municipals, que s’ha procedit a la 
correcta restitució del paviment. 
 
 
Article 20. Estufes 
 

1. Seran models especialment dissenyats per a l’exterior i amb el menor consum possible. 
 

2. Només s’admetrà una estufa com a màxim per cada dos mòduls per a quatre persones. La temporada en 
què es podran col·locar serà la compresa entre l’1 d’octubre i el 31 de març. 

 
3. No s’autoritza instal·lar estufes a menys de 1,80 metres de la línia de façana dels immobles ni d’altres 

elements, com ara arbres, fanals i elements de naturalesa anàloga. 
 

4. Les estufes han d’estar homologades, de conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea, i han de 
complir la reglamentació tècnica corresponent. 

 
 
Article 21. Pissarres, faristols o elements de funcionalitat equivalent 
 

1. S’admet la col·locació d’un únic element per anunciar els productes que se serveixen a les terrasses amb 
unes dimensions màximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 metres d’amplada, profunditat i alçada. 
 

2. L’element en qüestió s’ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
 
 
Article 22. Limitació d’emissions 
 

1. El funcionament de les instal·lacions autoritzades no pot emetre al medi ambient sorolls, llum, olors ni altres 
emissions que suposin una molèstia per al veïnatge i els vianants. 

 
2. En el cas de produir-se molèsties als veïns, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un sensor de 

monitorització del soroll o altres mecanismes similars, per garantir que no es sobrepassen els valors límits 
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d’immissió a l’ambient exterior ni els de l’interior de les edificacions veïnes. 
 
 
Article 23. Identificació de l’establiment en la terrassa 
 
Els para-sols i els respatllers de les cadires poden constituir un suport per a la identificació de l’establiment 
de restauració o assimilat, sempre que la identificació sigui impresa, esgrafiada o pintada directament sobre 
el material corresponent. 
 
 
Article 24. Publicitat en les terrasses 
 
Solament les cadires i les taules de la terrassa poden constituir un suport per a la publicitat. 
 
 
Capítol 4 
De les llicències municipals de terrassa 
 
Article 25. Subjecció a llicència municipal de terrassa 
 

1. La instal·lació i el funcionament de les terrasses en els espais lliures públics o en els espais lliures privats 
d’ús públic requereix la prèvia obtenció d’una llicència municipal. 

 
2. La instal·lació de la terrassa en espais lliures públics és un supòsit d’ús comú especial i es subjecta a una 

llicència per a l’aprofitament especial del sòl de domini públic municipal en què s’ubica. 
 

3. La llicència per a la instal·lació de la terrassa en espais lliures privats d’ús públic autoritza l’aprofitament 
especial de l’ús públic a què es troben afectes, i se sotmet a les condicions establertes en aquesta 
Ordenança. 
 

4. Les terrasses situades en els espais oberts privats on s’hi desenvolupin activitats de restauració no estaran 
subjectes a l’obtenció de llicència municipal de terrassa, sinó que es regiran pel títol habilitant de l’activitat. 

 
 
Article 26. Inexistència de dret preexistent 
 

1. La mera concurrència dels requisits necessaris perquè l’ocupació per a l’ús de terrassa pugui ser 
autoritzada no atorga cap dret a l’obtenció de la llicència municipal de terrassa. 

 
2. L’Ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles, té plena llibertat per atorgar o 

denegar, i també revocar, la llicència, tot prevalent l’interès general sobre el particular. 
 
 
Article 27. Abast de la llicència 
 

1. L’atorgament de la llicència municipal de terrassa habilita per exercir de forma annexa o accessòria 
l’activitat de restauració en els mateixos termes que permet el títol habilitant de l’activitat de l’establiment 
de restauració o assimilat, amb les limitacions establertes en aquesta Ordenança i les que en matèria de 
consum, prevenció de l’alcoholisme, emissió de sorolls o qualsevol altres estableixen les ordenances 
municipals i la legislació sectorial aplicable. 

 
2. La llicència municipal de terrassa s’atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del de terceres 

persones. 
 
 
 
 
 
Article 28. Eficàcia 
 
Les llicències municipals de terrassa en els espais lliures  públics  resten  condicionades  al  pagament de 
la taxa prevista a  l’Ordenança fiscal que regula  la taxa  per  ocupació de terrenys    d’ús públic i a la taxa 
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prevista a l’Ordenança fiscal que regula la taxa per llicències, comunicacions prèvies, declaracions 
responsables i  controls posteriors a l’inici  de les activitats,  com  ampliació  de superfície. 
 
Les llicències municipals de terrassa en els espais lliures privats  d’ús  públic resten  condicionades al 
pagament de la taxa prevista a l’Ordenança fiscal que regula la taxa per  llicències,  comunicacions prèvies, 
declaracions responsables i controls posteriors a l’inici  de les  activitats, com ampliació de superfície. 
 
 
Article 29. Vigència i classes 
 

1. Les llicències municipals de terrassa poden ser anuals o de temporada per sis mesos. En cap cas es 
concediran autoritzacions per temps indefinit. 

 
2. La llicència anual s’atorga per a un període que abasta de l’1 de gener al 31 de desembre, inclusivament, 

de l’any en curs. 
 

3. La llicència per temporada abasta des de l’1 de maig fins al 31 d’octubre, ambdós dies inclusivament. 
Acabada la temporada, en el cas de voler continuar amb la terrassa, s’abonarà la part proporcional de la 
llicència anual fins a finalitzar l’any. 

 
 
Article 30. Requisits generals per a la sol·licitud de la llicència 
 

1. La sol·licitud de llicència de terrassa anual o per temporada es pot presentar en qualsevol moment. 
 

2. La persona interessada a obtenir la llicència de terrassa ha de ser titular de la llicència de restauració o 
assimilat de l’establiment a què es vincula la terrassa. 

3. L’establiment de restauració o assimilat ha d’estar degudament legalitzat amb la llicència d’establiment 
obert al públic o amb la comunicació prèvia d’activitat. 

 
4. En el cas que estigui sotmès a llicència, el titular de l’establiment de restauració o assimilat ha d’haver 

comunicat a l’Ajuntament  la posada  en funcionament de l’activitat  i, si escau, ha  d’estar en possessió de 
l’acta de verificació. 

 
5. El titular de l’establiment de restauració o assimilat ha de disposar d’una pòlissa d’assegurança que 

estengui la seva cobertura als riscos, d’igual naturalesa, que es poden derivar del funcionament de la 
terrassa. 

 
6. L’obtenció de la llicència estarà condicionada a què l’establiment no tingui cap deute pendent amb 

l’Ajuntament o bé que existeixi l’acord bilateral d’efectuar el pagament fraccionat corresponent. 
 
 
Article 31. Sol·licitud 
 

1. Per poder concedir una llicència de terrassa, és imprescindible que la persona sol·licitant tingui al seu nom 
el títol municipal habilitant per a exercir l’activitat principal. 

 
2. La petició d’autorització de terrasses en espais lliures públics o espais privats d’ús públic s’haurà de 

formular adjuntant les següents dades i documentació: 
 

a) Imprès normalitzat degudament emplenat. 
 

b) Plànol d’emplaçament de la terrassa, indicant la longitud de façana del local, la distància existent entre la 
façana i la terrassa i la indicació o senyalització dels elements urbans existents sobre o a prop de la terrassa 
que se sol·licita. 

 
c) Croquis acotat de la superfície de terrassa, amb la ubicació dels mòduls de taules i cadires, para-sols i 

altres elements. 
 

d) Fotografia de l’espai que es pretén ocupar. 
 

e) Relació i descripció detallada dels elements que el sol·licitant hagi previst instal·lar. 
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f) Declaració responsable del titular conforme: 

 
- Disposa a l’interior del seu establiment o en local annex de capacitat d’emmagatzematge suficient per 

a tot el mobiliari sol·licitat. 
- Té contractada i al corrent de  pagament  la  preceptiva assegurança  de responsabilitat  civil  del local 

amb cobertura per als elements que sol·licita instal·lar a la via pública. 
- Es compromet a retirar tot el mobiliari durant  el període de tancament de la terrassa (nits),  quan 

romangui tancat l’establiment i quan finalitzi la llicència o quan amb motiu d’alguna activitat ho requereixi 
l’Ajuntament. 

- Es compromet a reposar el paviment i els elements de mobiliari urbà en cas que resultin afectats per la 
instal·lació i funcionament de la terrassa. 

- Disposa de la conformitat del propietari de l’espai, o comunitat de propietaris, en el cas de les terrasses 
que es vulguin instal·lar en espai privat d’ús públic. 

 
g) Justificant acreditatiu de la presentació de l’autoliquidació. 

 
h) En el cas que s’hagi de disposar d’instal·lació elèctrica a la terrassa, butlletí elèctric emès per instal·lador  

autoritzat conforme la instal·lació compleix  el Reglament electrotècnic  de baixa tensió i les instruccions 
tècniques complementàries que li són d’aplicació. 

 
i) En el cas que es pretengui instal·lar estufes, certificat CE, fitxa tècnica i còpia del contracte de manteniment 

anual de les mateixes. 
 
 
Article 32. Procediment 
 

1. Un cop rebuda la sol·licitud, el departament de Via Pública o departament competent verificarà la 
documentació presentada. 

 
2. En el cas de tractar-se d’una sol·licitud per ubicar la terrassa en un espai amb ordenació estàndard o en 

un espai amb ordenació singular ja regulat, demanarà els informes preceptius següents: 
 

- Policia Local o departament competent: Informarà sobre l’espai ocupat en relació amb les afectacions 
que la instal·lació de la terrassa pugui tenir per al trànsit i per als vianants, garantint la correcta 
visibilitat de senyalització, passos de vianants, entrades i sortides de vehicles, parades d’autobús, 
etc. i sobre  el trasllat  de  les  reserves  existents  a  l’espai  que es pretén ocupar. 

- Urbanisme i Activitats o departament competent: Informarà sobre  la  ubicació  de  la  terrassa, el 
tipus  i  nombre màxim  de mòduls d’acord amb la superfície ocupada  i la situació i característiques 
dels elements que es pretén instal·lar. 

 
3. En el cas què la terrassa es vulgui ubicar en un espai encara no regulat mitjançant ordenació singular, 

prèviament als informes preceptius caldrà que l’Ajuntament aprovi un document específic d’ordenació, 
segons el procediment establert a l’article 7. En aquest cas, el termini de resolució queda aturat fins a 
l’aprovació de l’esmentat document. 

 
4. Els departaments que hagin emès els informes preceptius, els trametran al departament que hagi rebut la 

sol·licitud perquè resolgui l’expedient. 
 
 
Article 33. Termini de resolució 
 

1. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds de llicència municipal de terrassa és de seixanta dies. 
 

2. La manca de resolució i de notificació en els terminis de l’apartat 1 faculta la persona interessada per 
entendre denegada la sol·licitud. 

 
 
Article 34. Contingut de la llicència 
 
En l’atorgament de la llicència es farà constar com a mínim: 
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- La delimitació i les dimensions de l’espai autoritzat. 
- La tipologia i el nombre màxim de mòduls. 
- Els elements a instal·lar i les seves característiques. 
- El període de vigència. 

 
 
Article 35. Obligacions dels titulars 
 
Els titulars de la llicència municipal de terrassa, durant la seva vigència, estan obligats a: 

 
a) Retirar diàriament de l’espai lliure públic o de l’espai lliure privat d’ús públic els elements de la terrassa 

quan l’establiment de restauració o assimilat estigui tancat. 
b) Garantir que la terrassa manté les condicions sense les quals no li hauria estat atorgada la llicència. 
c) Adaptar les instal·lacions a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives posteriors a 

l’atorgament de la llicència. 
d) Complir les condicions de la llicència atorgada. 
e) Mantenir vigent la pòlissa d’assegurances corresponent a l’establiment i la terrassa, que ha de cobrir 

almenys els riscos de funcionament de la terrassa, de la instal·lació i de la reposició dels elements de 
l’espai lliure públic o de l’espai lliure privat d’ús públic. 

f) Informar a l’òrgan municipal competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions autoritzades    o a les 
característiques  o  el funcionament de la terrassa i sol·licitar  l’ampliació o  la modificació  de la llicència 
si els canvis previstos ho justifiquen. 

g) Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai lliure públic o de l’espai lliure privat d’ús públic en què 
s’ubica la terrassa, derivats de la seva utilització. 

h) Mantenir les instal·lacions i els elements que componen la terrassa, l’espai lliure públic o de l’espai lliure 
privat d’ús públic que ocupi la terrassa i el seu entorn en les degudes condicions de neteja i seguretat, 
tant durant l’activitat com immediatament després de tancar-la al públic. 

i) Deixar sempre lliure d’obstacles l’itinerari de vianants, no ocupant la vorera amb cap tipus d’objecte fora 
dels límits assenyalats pel perímetre de la terrassa. 

j) Retirar totes les instal·lacions i elements que composen la terrassa en el moment de cessament de 
l’activitat, així com reparar el paviment en cas que s’hagin ancorat elements a la via pública. 

k) Senyalitzar l’espai autoritzat, per ubicar-hi la terrassa abans de començar l’activitat, segons les 
prescripcions de l’article 8, mantenir en condicions òptimes aquesta senyalització durant tot el temps de 
la concessió i eliminar les marques en el moment de cessament de l’activitat. 

l) Abonar les despeses de les feines realitzades per l’Ajuntament de retirada i/o mobilització del mobiliari 
urbà, d’instal·lació d’elements de seguretat  i protecció i de la senyalització necessària    per poder 
instal·lar-hi la terrassa. 

m) Dipositar la fiança corresponent en el cas d’ancoratge d’elements al paviment. 
 

 
Article 36. Renovació 
 

1. Les llicències anuals i de temporada es renoven automàticament, amb efectes 1 de gener les anuals  i 1 
de maig les de temporada, pel mateix termini i condicions, una vegada que s’ha efectuat  el pagament de 
la taxa corresponent, llevat que el titular formuli de forma expressa, en el termini    de quinze dies abans 
de l’inici del nou període de vigència de la llicència,  la  seva  voluntat  contrària a disposar de la llicència 
renovada. 

 
2. Les llicències atorgades tampoc seran objecte de renovació automàtica quan existeixi increment de la 

demanda de llicències de terrasses per part de nous establiments o per establiments ja existents que no 
disposessin de terrassa, sempre que la sol·licitud s’hagi realitzat amb un mínim de seixanta dies d’antelació 
respecte l’inici de la renovació. 

 
3. L’Ajuntament pot denegar la renovació automàtica de les llicències en els supòsits següents: 
 

a) Si s’han iniciat procediments per molèsties de soroll o d’altres derivats de l’activitat. 
b) Si s’observa un incompliment reiterat de les condicions de la llicència principal o accessòria. 
c) Si s’ha iniciat un procediment sancionador per l’incompliment de les condicions de la llicència principal 

o de la terrassa per falta greu o molt greu. 
d) Si no s’ha efectuat la comunicació de la transmissió de la llicència de l’establiment de restauració o 

assimilat. 
e) Si s’han modificat les circumstàncies existents en el moment de l’atorgament de la llicència objecte de 
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la renovació. 
f) Per motius d’interès públic. 
g) Per incompliment del requisit de pagament de períodes anteriors, dels quals s’hagi iniciat la via de 

constrenyiment, fins que el titular no estigui al corrent de les seves obligacions o s’hagi formalitzat el 
corresponent pla de pagament. 
 

 
Article 37. Transmissió 
 

1. La llicència municipal de terrassa és transmissible només juntament amb la transmissió del títol habilitant 
de l’establiment de restauració o assimilat a què està vinculada. 

 
2. Per ser efectiva la transmissió cal que es comuniqui per escrit a l’òrgan competent per a l’atorgament de la 

llicència de terrassa.  
 
3. No es poden transmetre les llicències que, en relació amb la terrassa: 

 
a) Són objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment 

d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o s’hagi 
resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats. 
 

b)Són objecte d’un procediment de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que 
confirmi la llicència. 

 
 
Article 38. Suspensió temporal 
 

1. Si hi concorren circumstàncies d’interès públic que impedeixen l’efectiva utilització dels espais per a la 
finalitat autoritzada de terrassa, com ara esdeveniments públics, situacions d’emergència o altres de 
naturalesa anàloga, la llicència municipal de terrassa resta sense efecte de forma temporal fins que 
desapareguin les circumstàncies, sense generar dret a indemnització. Amb aquesta finalitat, la resolució 
que s’adopti ha d’indicar el termini de la suspensió. 

 
2. Els titulars de les llicències municipals de terrassa tenen l’obligació de retirar els elements de la terrassa 

en els supòsits esmentats a l’apartat 1, a partir de la notificació de la resolució municipal corresponent i en 
el termini que aquesta estableixi. 

 
3. En cas de realització d’obres promogudes per les administracions públiques que afecten la utilització dels 

espais compresos  a la llicència  de terrassa, s’ha  de declarar  mitjançant resolució   la suspensió temporal 
de la llicència. Si la suspensió supera els 15 dies naturals s’ha de procedir d’ofici al retorn de la quantia de 
la taxa corresponent al període efectiu de la suspensió. 

 
 
Article 39. Extinció 
 

1. La llicència municipal de terrassa s’extingeix pels motius següents: 
 

a) Pel transcurs del termini de vigència atorgat. 
b) Per renúncia de la persona titular. 
c) Per cessament en l’activitat de l’establiment de restauració o assimilat. 
d) Per revocació. 
e) Per caducitat. 
f) Pels mateixos motius que es pot denegar la renovació automàtica. 

 
2. Un cop que la llicència municipal de terrassa s’ha extingit, qui n’ha estat el titular està obligat a retornar els 

espais ocupats a l’estat originari i, si la llicència ho estableix expressament, a millorar les condicions en què 
estaven abans de la instal·lació. En tot cas, l’incompliment d’aquesta obligació habilita l’Ajuntament per a 
la seva execució a càrrec del titular de la llicència. 

 
 
Article 40. Caducitat 
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1. L’Ajuntament pot declarar la caducitat de la llicència anual o de temporada en el cas que, en qualsevol 
moment de la seva vigència, l’activitat s’aturi sense justificació durant més de trenta dies. 
 

2. La declaració de caducitat no genera dret a rebre indemnització. 
 

3. El procediment per declarar la caducitat s’inicia d’ofici, s’ha de donar  un tràmit  d’audiència a  les persones 
interessades i s’ha de resoldre i notificar dins del termini de trenta dies des de la notificació d’inici del 
procediment. 

 
 
Article 41. Revocació 
 

1. La llicència municipal de terrassa pot ser revocada per motius d’interès públic en els supòsits següents: 
 
a) Si resulta incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat. 
b) Si el titular incompleix els requisits o les condicions en virtut dels quals li va ser atorgada. 
c) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van determinar l’atorgament de la llicència, o si en 

sobrevenen d’altres de noves que, en el cas d’haver existit, n’haurien comportat la denegació. La llicència 
també es pot revocar quan s’adoptin nous criteris d’apreciació. 

d) Si la terrassa no s’ha adaptat a les noves normes que l'afectin, dins el termini que s’hagi establert amb 
aquesta finalitat. 

e) Si la revocació és imposada com a sanció. 
f) Si es produeixen danys en el domini públic, se n’impedeix la utilització per activitats de major interès 

públic o es menyscaba l’ús general. 
 

2. La revocació no genera dret a indemnització.  
 

3. El procediment per revocar la llicència s’inicia d’ofici, i s’ha de donar un tràmit d’audiència a les persones 
interessades. La resolució de la revocació i la notificació d’aquesta s’han de produir dins el termini de tres 
mesos del moment en què es notifica l’obertura de l’expedient. 

 
 
Capítol 5 
Inspecció i règim sancionador 
 
Article 42. 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 43. Actuacions administratives 
 
Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l’òrgan competent, després de valorar la incidència que 
tenen 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. 
b) Acordar directament l’obertura del procediment sancionador, amb l’adopció de les mesures provisionals 

que siguin necessàries, sens perjudici de les mesures prèvies a la incoació del procediment sancionador 
exposades a la lletra següent. 

c) Ordenar el tancament o la suspensió de la llicència de terrassa i la retirada dels seus elements. 
 

 
 
 
Article 44. Infraccions 
 

1. Les infraccions tipificades per la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, de medi ambient i 
d’urbanisme són sancionades d'acord amb la regulació respectiva. 
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2. A més, constitueixen infraccions administratives a aquesta Ordenança les accions  i  les  omissions que 
contravenen les obligacions, els deures, les càrregues i les prohibicions que s’hi estableixen. 

 
3. Les infraccions que tipifica aquesta Ordenança es classifiquen en infraccions molt greus, greus i lleus. 
 
 
Article 45. Infraccions molt greus 
 
Tenen el caràcter d’infracció molt greu: 
 
a) Instal·lar una terrassa a l’espai lliure públic o a l’espai lliure privat 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 públics. 

 
b) Incomplir l’horari de tancament en més de seixanta minuts, 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 al normal desenvolupament  d’activitats  de  tota classe o a la salubritat o a l’ornament 
públics. 

 
c) Incomplir tres o més vegades els requeriments específics formulats per l’Administració municipal, si 

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 al normal desenvolupament d’activitats de 
tota classe o a la salubritat o a l’ornament públics. 

 
d) Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 50 per cent dels mòduls o de la superfície autoritzats. 
 
e) Reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada l’ample lliure de la vorera de forma que pertorbi greument o 

impedeixi el pas dels vianants. 
 
f) Produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de les 

condicions establertes en aquesta ordenança. 
 
g) Promoure la celebració d’actuacions en viu no autoritzades. 
 
h) L’acumulació de tres infraccions greus en un període d’un any. 
 
 
Article 46. Infraccions greus 
 
Tenen el caràcter d’infracció greu: 
 
a) Instal·lar una terrassa a l’espai lliure públic o a l’espai lliure privat d’ús públic sense llicència o fora del 

període autoritzat. 
 

b) Incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en més de trenta minuts i en menys de seixanta. 
 

c) Incomplir tres o més vegades els requeriments específics formulats per l’Administració Municipal. 
 

d) Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 20 per cent i fins al 50 per cent dels mòduls o de la superfície 
autoritzats. 
 

e) Reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada, l’ample lliure de la vorera de forma que pertorbi el pas dels 
vianants. 
 

f) Instal·lar a les terrasses elements no autoritzats. 
 
g) Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de  les 

condicions establertes en aquesta ordenança. 
 

h) Instal·lar equips musicals i altres elements de megafonia, aparells i sistemes d’emissió i reproducció 
audiovisuals, sense la corresponent autorització. 
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i) Incomplir l’obligació de retirar i/o recollir els elements de les terrasses en finalitzar el seu horari de 

funcionament. 
 

j) Tancar els límits de la terrassa amb materials no autoritzats, siguin o no transparents. 
 

k) Exhibir qualsevol mena de publicitat no autoritzada als elements de la terrassa. 
 

l) Servir a la terrassa productes alimentaris no autoritzats a l’establiment de restauració o assimilat al que 
està vinculada. 
 

m) Presentar en els procediments relatius a les terrasses documents o dades que no s’ajustin a   la realitat. 
 

n) No disposar de la pòlissa d’assegurança en vigor. 
 

o) Cedir l’explotació de la terrassa a una persona que no sigui el titular de la llicència. 
 

p) No efectuar la comunicació de la transmissió de llicència de local amb terrassa. 
 

q) Tolerar la celebració d’actuacions en viu no autoritzades. 
 

r) Impedir o obstaculitzar la funció inspectora. 
 

s) L’acumulació de tres infraccions lleus. 
 

 
Article 47. Infraccions lleus 
 
Tenen el caràcter d’infracció lleu: 
 
a) Excedir l’ocupació de la terrassa fins al 20 per cent dels mòduls o de la superfície autoritzats. 

 
b) Incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en trenta minuts o menys. 

 
c) Mancar al decòrum en l'acurat manteniment de les plantes o els seus suports (jardineres). 

 
d) Incomplir les obligacions de neteja en la terrassa i el seu entorn, tant durant l’activitat com immediatament 

després de tancar-la al públic. 
 

e) Qualsevol incompliment de les obligacions d’aquesta ordenança que no sigui constitutiu d’infracció greu 
o molt greu. 
 

 
Article 48. Sancions per la comissió d’infraccions molt greus 
 
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a molt greus poden ser sancionades amb: 
 
a) Una multa de fins a 3.000 EUR. 

 
b) La revocació de la llicència de terrassa en l’activitat en que s’ha comès la infracció i la inhabilitació per 

ser titular d’aquesta llicència per un període d’un any en cas de reincidència en la comissió d’infraccions 
molt greus en l’activitat esmentada. 

 
 
 
 
 
Article 49. Sancions per la comissió d’infraccions greus 
 
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a greus poden ser sancionades amb: 
 
a) Una multa de fins a 1.000 EUR. 
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b) L’avançament de l’hora de tancament fins a seixanta minuts per un període de fins a tres mesos, mesura 

que ha de ser aplicable, si escau, a la llicència objecte de renovació. 
 
c) La suspensió de l’eficàcia de la llicència de terrassa en l’activitat en que s’ha comès la infracció per un 

període de fins a dos mesos en cas de reincidència en la comissió d’infraccions greus en l’activitat 
esmentada. 

 
 
Article 50. Sancions per la comissió d’infraccions lleus 
 
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a lleus poden ser sancionades amb una multa de fins 
a 500 EUR. 
 
 
Article 51. Graduació de les sancions 
 
La sanció imposada ha de ser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les circumstàncies concretes 
de cada cas. Amb aquesta finalitat, l’òrgan sancionador ha de graduar l’aplicació de les sancions establertes 
per aquesta Ordenança, motivant-la expressament d’acord amb un o més d’un dels criteris següents: 
 
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció. 
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones. 
c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, que s’hagin ocasionat a les persones i als béns. 
d) La reincidència, en el termini d’un any, en la comissió d’infraccions tipificades per aquesta Ordenança 

sancionades mitjançant una resolució ferma. 
e) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció. 
f) 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. 
 

1. Els criteris establerts a l’apartat 1 no es poden utilitzar per graduar la sanció imposada si s’integren en la 
descripció de la conducta tipificada com a infracció. 

 
 
Article 52. Prescripció de les infraccions i sancions: 
 

1. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança prescriuen en els terminis següents: 
a) En el cas de les infraccions molt greus, als tres anys. 
b) En el cas de les infraccions greus, als dos anys. 
c) En el cas de les infraccions lleus, als sis  mesos. 

 
2. Les sancions imposades per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança prescriuen en 

els terminis següents: 
a) En els cas de les sancions per infraccions molt greus, als tres anys. 
b) En el cas de les sancions per infraccions greus, als dos anys. 
c) En el cas de les sancions per infraccions lleus, a l’any. 

 
 
Article 53. Procediment sancionador. 
 
1. Per imposar les sancions tipificades en aquesta Ordenança, se seguirà el procediment sancionador regulat 

pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de 
competència de la Generalitat, ajustant-se al que estableixen les normes   i els principis de procediment 
administratiu sancionador per la legislació sobre el procediment administratiu. 

 
2. La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta Ordenança correspondrà a l’alcalde, 

sens perjudici que la delegui en altres òrgans de la Corporació.  
 
3. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i se n’ha d’haver notificat la resolució en el termini màxim 

de quatre mesos i mig des que es va obrir, llevat que es doni alguna de les circumstàncies establertes per 
la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú que 
comporti la interrupció del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de les actuacions, 
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d’acord amb el que estableix la dita legislació. 
 
 
Article 54. Mesures provisionals 
 

1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió d’infraccions molt greus, greus o lleus, 
l’òrgan competent pot acordar, per mitjà d’una resolució motivada, les mesures provisionals pertinents en 
cada cas per evitar el manteniment dels efectes de la infracció i la comissió de noves infraccions, i també 
per assegurar que el procediment es desenvolupi correctament i que la resolució final sigui eficaç. 
 

2. En el cas d’expedients sancionadors per la presumpta comissió de faltes molt greus o greus que puguin 
comportar la imposició de sancions no pecuniàries, amb la finalitat de garantir l’eficàcia de la resolució final, 
l’òrgan sancionador ha d’adoptar la mesura provisional de prohibir la transmissió de la llicència, en els 
termes que estableix l’article 37. 
 

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 se n’adopta la resolució final, llevat que siguin 
imposades en qualitat de sanció. 
 
En aquest cas, la durada de la mesura provisional computa, si escau, a l’efecte del compliment de la sanció. 
 

 
Disposicions transitòries 
 
Primera: Procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança 
 

1. Els procediments per a l’atorgament de llicències de terrasses iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
Ordenança es regeixen per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud. 

 
2. Les llicències atorgades s’han d’adaptar a les condicions d’aquesta Ordenança en el termini màxim de 2 

anys comptats des de l’entrada en vigor de l’Ordenança. En els casos de terrasses situades en espais amb 
ordenació singular, les terrasses existents s’hauran d’adaptar en el  termini màxim de 2 anys comptats des 
de l’aprovació de la fitxa corresponent. En tots dos casos, el termini transitori de 2 anys es pot restringir a 
una data concreta per motius de mobilitat, accessibilitat i/o coordinació entre terrasses. 

 
3. Les fitxes d’ordenació singular corresponents a les terrasses que actualment disposen de llicència i estan 

situades en els espais que a l’ordenança es defineixen com a espais d’ordenació singular hauran d’estar 
redactades i aprovades en el període màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança. 

 
4. Les estructures existents que disposen de sostre continu amb o sense tancaments laterals excepte quan 

sigui impossible per motius de mobilitat, accessibilitat i/o coordinació entre terrasses i així consti a la fitxa 
d’ordenació de l’espai singular corresponent. 

 
Segona: Noves sol·licituds en espais pendent de trasllat 
 
Les noves sol·licituds hauran de complir les condicions d’aquesta ordenança, excepte les condicions 
d’ubicació si es troben en un espai en el qual el trasllat s’hagi de restringir a una data concreta per motius 
de mobilitat, accessibilitat i/o coordinació entre terrasses. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que contradiguin,  s’oposin o 
resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta Ordenança. 
 
 
Disposició final 
 
Els procediments per a l’atorgament de noves llicències de terrasses iniciats a partir de l’entrada en vigor de 
la present Ordenança es regeixen íntegrament per aquesta. 
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Entrada en vigor 
 
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació. 
 


