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ORDENANÇA MUNICIPAL DE L'ÚS DE LA VIA PÚBLICA AMB LA INSTALLACIÓ
DE TERRASSES

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1. Objecte i definicions
1. L'objecte d'aquesta ordenança és regular, en l'àmbit municipal d’Argentona, l'ús de
la via pública amb la installació de terrasses, que constitueixen un aprofitament
privatiu de l'espai de domini i ús públic, on s'ubiquen taules i cadires i altres elements
complementaris, i que tenen el caràcter d'annexos d'establiments públics autoritzats de
restauració, hostaleria, cafeteries, bars, gelateries i similars.
2. Aquesta ordenança utilitza diferents conceptes que tindran les definicions següents:
a) Terrassa: S’entén per terrassa l’espai, degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert
i lliure d’edificació, en domini públic o terreny privat amb incidència a la via pública, on
s’ubiquen taules, cadires, para-sols i altre mobiliari auxiliar com estufes, jardineres o
testos, per a ús públic i annex a un establiment d'hostaleria, restauració o assimilat,
situat en planta baixa.
b) Paravent: són paravents els elements de protecció lateral que han de ser mòbils.
c) Mobiliari: S’entén per mobiliari, la installació de taules, cadires, jardineres, arbusts,
para-sols i elements similars.
d) Mobiliari auxiliar: S’entén per mobiliari auxiliar les estufes, mobles auxiliars, cablejat
elèctric amb focus, cablejat per a ordinadors i altres elements anàlegs.
Art. 2. Necessitat de llicència
Cal sollicitar autorització municipal per a la installació i collocació de terrasses a la
via pública. L’Ajuntament atorgarà llicència municipal a qui ho solliciti i reuneixi els
requisits necessaris per a la concessió, prèvia comprovació dels serveis municipals.
Art. 3. Caràcter de la llicència
1. Només podran demanar llicència per a la installació de terrasses les persones
físiques, jurídiques o comunitats de béns que siguin titulars de les activitats
enumerades a l'article 1.1 i per a les quals comptin amb les llicències o hagin efectuat
en forma la comunicació prevista legalment.
2. La llicència d’ocupació del domini públic amb terrasses no comportarà la
consolidació de cap dret a qui en sigui titular. Per causes d'obres, actes especials o
festius, circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d’urbanització, en qualsevol
moment, l’Ajuntament podrà reduir-la o deixar-la sense efecte, sense cap dret a
indemnització.
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3. L'ús privatiu per a la installació de terrasses s’autoritzarà sempre mitjançant
llicència d'ocupació temporal, que origina una situació de possessió a precari
essencialment revocable per raons d'interès públic i sense perjudici del dret de
terceres persones.
4. La cèdula és el document que acredita el compliment de les obligacions inherents a
la concessió de la llicència de terrasses, i es rebrà un cop fet el pagament de la taxa
corresponent. És obligatori collocar-la en un lloc visible des de l'exterior,
preferentment a la porta de l'establiment, i hi ha de constar com a mínim:
1. Nom i adreça de la persona autoritzada
2. Temporada autoritzada
3. Nombre de taules, cadires, jardineres, mobiliari autoritzat i superfície de la
terrassa.
4. Condicions a què queda subjecta la llicència
5. Les autoritzacions de llicències regulades en aquesta ordenança són discrecionals
en atenció al usos i activitats que hi concorren, i en qualsevol cas estan supeditades a
interès públic.
Art. 4. Vigència de la llicència
1. L’Ajuntament atorga la llicència amb caràcter anual o per temporada. Finalitzat el
termini d’autorització, la part interessada haurà de tornar a instar la sollicitud, que
restarà condicionada al pagament de les taxes corresponents si manté les
característiques previstes en la llicència anterior autoritzada. Si hi ha canvis, els ha de
fer constar amb aportació dels documents establerts en l'art. 5.
2. La persona titular de la llicència estarà obligada a liquidar la taxa per aprofitament
especial del domini públic, fixada per l'ordenança fiscal corresponent a cada exercici.
La llicència no serà efectiva si no s'ha pagat la taxa corresponent.
3. La llicència d’autorització d'ús de la via pública per a la installació de terrasses
finalitza també:
3.1.- Per venciment del termini o acabament de l’activitat
3.2.- Per renúncia del o de la titular
3.3.- Per revocació de la llicència
3.4.- Per desaparició del bé pel qual ha estat atorgada.
4. L'incompliment de les condicions d'autorització de la llicència d'ocupació de la via
pública en comportarà la revocació si aquest incompliment és considerat falta molt
greu, amb independència del termini de vigència de la llicència. Aquest fet provocarà la
impossibilitat d'obtenir-ne una altra durant l'any següent.
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Art. 5. Instància
1. Cada sollicitant haurà d'especificar anualment el període concret pel qual demana
la llicència, durant l'any pel qual sollicita.
1.1. Si les condicions són les mateixes que les aprovades l'any anterior, es podrà
demanar l'autorització sense necessitat de presentar la documentació recollida al
punt 2 d'aquest article.
1.2. Si se sollicita per primera vegada o les condicions són diferents a l'any
anterior, juntament amb la sollicitud s'haurà de presentar la documentació
detallada al punt 2.
2. A la sollicitud, segons el model d'instància, cal adjuntar-hi els documents
següents:
2.1. Plànol croquis de la terrassa que es vulgui collocar, indicant els metres de
façana de l'establiment, l'amplada de la vorera i els elements del mobiliari urbà
existents (arbres, bancs, etc.). Es dibuixaran els elements a installar i les taules i
cadires segons l'annex I d'aquesta ordenança.
2.2. En les terrasses on hagi estufes, s'haurà d'aportar una memòria relativa a
les característiques tècniques, físiques i estètiques de les mateixes. La memòria,
signada pel titular, haurà d'especificar el nom i cognoms del titular, tipus de
protocol i normes que segueix, altura, diàmetre, potència, consum, alimentació,
tipus d'encès, connexió i les mesures de seguretat de l'estufa.
2.3. Declaració de responsabilitat, on es farà constar que el titular de la
installació manifesta responsablement que:
- compleix amb els requisits establerts en aquesta ordenança
- disposa de la llicència d'activitats o haver efectuat la comunicació prèvia
prevista legalment.
- disposa d'una pòlissa d'assegurança que cobreix els danys derivats de la
installació de la terrassa i dels elements situats a la via pública.
- disposa del certificat d'homologació, si fos el cas, de les estufes que
demana installar.
També haurà de manifestar que es compromet a comunicar a l'Ajuntament els
possibles canvis que afectin a la declaració de responsabilitat.
3. L'Ajuntament podrà inspeccionar, controlar i comprovar posteriorment que el
sollicitant disposa de la llicència d'activitats i la pòlissa d'assegurança així com la resta
de documentació que declara. La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanyi o incorpori a
la declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb la llicència
per ocupar la via pública, sens perjudici de les responsabilitats, penals, civils o
administratives que donin lloc.
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Art 6. Règim d’autoritzacions
Poden sollicitar i, si escau, ser titulars de llicències per a installació de terrasses, les
persones propietàries d'establiments del ram de l'hostaleria (restaurants, cafeteries,
bars i similars) que disposin de la llicència municipal corresponent per a l'exercici de
l'activitat que desenvolupen o hagin efectuat la comunicació prevista legalment.
Art. 7. Informes municipals
En tot cas, els serveis municipals informaran sobre la conveniència o no de la
concessió de les autoritzacions que se solliciten. No s’autoritzarà la installació de
terrasses davant les portes d’edificis i locals de concurrència pública, sortides
d'emergència i similars, i es respectarà en tot moment la mobilitat dels vianants.

CAPÍTOL II RÈGIM JURÍDIC
Art. 8. Drets de la persona titular de la llicència
La persona titular de la llicència té dret a exercir l’activitat en el termes de la llicència
respectiva i amb subjecció a les prescripcions d’aquesta ordenança.
Art. 9. Obligacions de les persones titulars de la llicència
Les persones titulars de llicències d’autorització d'ús de la via pública amb terrasses
tenen les obligacions següents:

1.

Retirar la installació diàriament en finalitzar l'horari autoritzat, en període de
vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic. Les installacions
autoritzades s'hauran de retirar de la via pública; es prohibeix l’ús del domini
públic com a zona d'emmagatzematge.

2.

Els para-sols i els paravents es collocaran de manera que s'eviti que es
bolquin per acció del vent o de qualsevol altra causa.

3.

Retirar les installacions autoritzades, a requeriment de l’Ajuntament, per
escrit o verbalment, amb motiu de festes, activitats, obres al carrer, actes
especials, etc., sempre que siguin incompatibles amb l’activitat i sense que
aquest fet generi cap dret a indemnització.

4.

Deixar l'espai públic que s'ocupa com a conseqüència de la llicència, lliure,
expedit i net a partir de l'horari que es regula a l'article 12.

5.

Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que
ocupen les terrasses i els seus voltants, de manera permanent i a la nit,
abans de tancar l’establiment. Tractar les deixalles de la terrassa d'acord
amb el que es preveu a l'ordenança municipal de recollida de residus al
municipi d'Argentona.

6.

Pagar a l'administració municipal l'import de la taxa corresponent per
aprofitament de la via pública, en la quantia i la forma establerta a
l'ordenança fiscal corresponent.

7.

Tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que
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cobreixi els elements installats situats a la via pública.
8.

Posar especial atenció a ordenar les cadires i cenyir-les al costat de les
taules quan quedin desocupades.

9.

El o la titular de la llicencia serà responsable d'advertir les persones
usuàries de la terrassa dels possibles incompliments dels seus deures
cívics, com la producció de sorolls, l'obstrucció del trànsit de vianants, etc.

Art. 10. Reparació del domini públic
En cas de destrucció o deteriorament del domini públic ocasionat com a conseqüència
de l’ocupació, i amb independència de les sancions que siguin pertinents, les persones
titulars de la llicència resten obligades a la reparació dels desperfectes o, si escau, a
l’abonament de les indemnitzacions establertes a la normativa legal aplicable.
Art. 11. Temporades
El període d'ocupació de la via pública amb terrasses podrà ser anual o per
temporades, segons es determini a les ordenances fiscals.
Les estufes només s’autoritzaran en la temporada d’hivern, es a dir de l'1 de gener al
14 d’abril i del 16 d’octubre al 31 de desembre.

Art. 12. Horari de la terrassa
1. Per la temporada d'estiu, entesa aquesta del 15 d'abril al 15 d'octubre, l'horari
màxim serà
De diumenge a dijous de 8 a 24 hores
Divendres, dissabtes i vigílies de festius de 8 a 00,30 hores.
2. Per la temporada d'hivern, entesa aquesta de l'1 de gener al 14 d'abril i del 16
d'octubre al 31 de desembre, l'horari màxim serà
De diumenge a dijous de 8 a 23 hores
Divendres, dissabtes i vigílies de festius de 8 a 23 hores
3. Per festivitats singulars, es podrà fer ús de la terrassa fins l’horari autoritzat per
tancar l'establiment. Per Festa Major es sollicitaran autoritzacions específiques.
4. En tots els supòsits anteriors, l'espai públic ha de quedar desocupat en la mitja
hora posterior a la finalització de l'horari.
5. En cap cas no es podrà installar abans de les 8 h del matí.
6. L’incompliment d’aquest horari pot comportar la suspensió i la revocació de la
llicència de conformitat amb allò establert al capítol IV d’aquesta Ordenança sobre
règim sancionador.
Art. 13. Prohibicions
Es prohibeix:
1. Installar qualsevol element que ocupi una part de la calçada destinada al trànsit
rodat.
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2. Ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics o qualsevol
altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants o suposi deteriorament de la
qualitat del paisatge urbà.
3. Installar, tant en l'espai delimitat per les terrasses, com en els seus voltants,
qualsevol aparell de reproducció electroacústica, televisors o similars..El o la titular de
la llicència ha d’evitar així mateix qualsevol altre soroll o molèstia que puguin
ocasionar les persones usuàries.
4. Emmagatzemar o apilar productes, caixes de begudes o altres materials en les
terrasses o en qualsevol lloc de la via pública.
5. Les autoritzacions es podran transmetre exclusivament en el cas de transmissió de
l'activitat de la qual la terrassa és annexa i en les condicions establertes a l'art. 86 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Art. 14. Responsabilitat del o de la titular
El o la titular de la llicència és responsable directe de totes les obligacions que li
incumbeixen com a tal, siguin les que siguin, així com del compliment de la normativa
vigent.

CAPÍTOL III CRITERIS TÈCNICS
Art. 15. Característiques tècniques
1.El concepte mòdul tipus, el constitueix el conjunt d'una taula i quatre cadires. A
l'efecte de superfície i ocupació, s'assimila al concepte fiscal d'1,80 m x 1,80 m = 3,24
m2, per la qual cosa no es podran autoritzar més mòduls dels que resultin de dividir la
superfície autoritzada per 3,24 m2, tal com figura a l'annex.
Excepcionalment, es podrà autoritzar un mòdul que constitueix el conjunt d’una taula i
tres cadires. A l’efecte de superfície i ocupació, s’assimila al concepte fiscal d'1,80 m x
1,30 m = 2,34 m2, per la qual cosa no es podran autoritzar més mòduls que els que
resultin de dividir la superfície autoritzada per 2,34 m2, tal com figura a l’annex. I també
es podrà autoritzar, la collocació d’un mòdul constituït per una taula i dues cadires.
Aquest mòdul, a l’efecte de superfície i ocupació, s’assimila al concepte fiscal de 0,80
m x 1,80 m = 1,44 m2, per la qual cosa no es podran autoritzar més mòduls dels que
resultin de dividir la superfície autoritzada per 1,44 m2, tal com figura a l’annex.
2.La collocació de terrasses a la via pública haurà de fer-se de forma que quedi lliure
l’espai mínim per al pas dels vianants de 2 metres. Es considerarà espai mínim per al
pas de vianants el que queda lliure un cop descomptada la superfície que, per
qualsevol causa o obstacle, no sigui apta per al pas de vianants. En general les
terrasses estaran situades davant de la façana de l’establiment corresponent però no
es permetrà la installació d’aquests elements adossats a la façana salvant
excepcions.
3. En cap cas no s'autoritzaran terrasses en voreres d’amplada inferior a 3,30 m.
4. En cas que es colloquin testos o estufes i a l'efecte de superfície i ocupació fiscal,
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el mòdul s'assimilarà al concepte fiscal anterior de 2,25 m2, equivalent a 0,50 m x 4,50
m. Si es volguessin installar més metres de testos haurà de ser per mòduls fiscals
sencers.
5. S'autoritza la installació de jardineres a les cantonades de la terrassa autoritzada,
únicament per preservar o separar les persones usuàries de la calçada. L'ample
màxim d'ocupació permès serà de 0,50 m. L'alçada del test o jardinera serà de 0,50 m
i l'alçada total màxima de la planta serà d'1,80 m.
6. Les estufes que s'installin només podran ser models homologats pel departament
competent en matèria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya per la terrassa. El
disseny haurà de ser aprovat per l'Ajuntament.
7. Si per criteris dels serveis tècnics municipals es considera necessari, el titular de la
llicència haurà de senyalitzar, a càrrec seu, a la vorera, amb pintura blanca, les
cantonades en dins les quals haurà de quedar collocada la terrassa.
8. La qualitat mínima de les taules i cadires haurà de ser d’alumini o acer inoxidable.
Per qualsevol altra tipus de mobiliari, de major qualitat, caldrà autorització expressa.
9. Els para-sols tindran una alçada mínima de 2.20 metres i la màxima de 2.60
metres, sempre que aquestes no afectin a façanes, balcons, arbres o altre mobiliari
urbà. Els suports seran d’elements lleugers totalment desmuntables. La installació i
els voladissos hauran d’estar dins els límits del perímetre de la terrassa. No es permet
tancar els para-sols pels laterals i s'hauran de mantenir en bon estat de conservació.
10. Els paravents seran transparents, nomes es podran autoritzar els laterals en un
màxim de dos costats, si es fa servir mampares només es podran autoritzar les rígides
amb vidre transparent i en cap cas superaran l’alçada màxima de 1.40 m.
11. S’admetrà la collocació de jardineres, tant de forma longitudinal a la vorera per tal
de separar o preservar als usuaris de les terrasses de la calçada. Seran de fusta
tractada d’una alçada de 50 cm, han de contenir planta natural fins una alçada màxima
de 0.80 m.
12.S’admet la collocació d’un únic element per anunciar productes a servir, com a
pissarra o faristol situat dins el perímetre autoritzat de la terrassa.
13.En cas de voler muntar una installació elèctrica, s’haurà de presentar un projecte
tècnic de la installació signat per un tècnic competent. Les escomeses per al
subministrament d’enllumenat a les terrasses han de complir les condicions de
seguretat adequades quant a ús i installació, a l’empara de la normativa vigent. El
titular de la llicència serà responsable dels accidents i desperfectes que es puguin
produir per incompliment d’aquesta normativa. Les persones titulars de les
autoritzacions hauran d’aportar a l’ajuntament, amb caràcter previ a la posada en
funcionament de la terrassa, la legalització de la installació elèctrica i de les normes
tècniques complementàries aplicables. La installació sempre serà subterrània i
s'ajustarà als criteris fixats per l'Ajuntament.
Qualsevol altre possibilitat o modificació de les condicions d’installació de les
terrasses necessitarà una valoració favorable d’acord amb el criteri dels serveis tècnics
municipals.
Art. 16. Condicions generals d’atorgament de la llicència
L’autorització de la installació de les terrasses vindrà condicionada per les
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característiques de la via on s’hagi d’ubicar, segons l'amplària de la vorera, l’existència
o no d’escocells o d'altres entrebancs, i es tindrà sempre en compte la mobilitat dels
vianants.
Art 17. Vies i espais públics destinats per als vianants
En les vies i espais públics destinats exclusivament a l’ús dels vianants, l’autorització
municipal per a la installació de terrasses dependrà de l’informe dels serveis
municipals en cada cas específic, i atendrà als paràmetres següents:
a. No ocasionar molèsties als vianants.
b. No ocupar l’ espai destinat a oci o esbarjo.
c. L'amplària màxima a ocupar amb la terrassa no serà en cap cas superior a 1/3
de l'ample de l'espai per als vianants.
d. Ocupar preferentment el costat de l'establiment.
e. Complir el Codi d'accessibilitat a les vies públiques
Art 18. Places, jardins i passejos
1. Les places, jardins o passejos d’us públic poden ser ocupats privativament amb la
installació de terrasses, excloent en tot cas, l'espai destinat a altres usos
2. L'autorització de l'ocupació d'espais en places públiques i carrers de vianants
requerirà, a més, un informe específic del servei corresponent sobre les condicions
especials d'installació o disseny.
Art 19. Homogeneïtat d’elements
En termes generals, les taules, cadires, para-sols, estufes, jardineres i altres elements
que es colloquin, seran del material menys sorollós possible, les taules i cadires
disposaran de tacs de goma a les seves potes, i s'han d'adaptar, si s'escau, per
provocar les mínimes molèsties possibles. A més de complir amb tots els requeriments
establerts en aquesta ordenança, han d'harmonitzar entre si 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 de l'entorn i amb l'entorn
arquitectònic.
Art 20. Règim especial de la plaça Nova, avinguda Puig i Cadafalch i carrer Gran,
i zones de vianants del nucli urbà
A més de les normes contingudes en aquesta ordenança, les terrasses i paravents
d’aquestes zones, per les seves peculiaritats, han de reunir el requisits següents:
1

Els para-sols i paravents, si n'hi han, seran del mateix color sense publicitat i
hauran d'harmonitzar amb el conjunt urbanístic de la zona, juntament amb els
altres elements que siguin autoritzats.

2

En general, les cantonades de les terrasses estaran delimitades amb testos o
jardineres, als efectes de la seguretat de les persones i de l'estètica de la zona.
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3

Els elements autoritzats es distribuiran i respectaran la distància entre ells, dins
de la superfície autoritzada.

4

Entre les diferents terrasses autoritzades s’haurà de deixar un espai mínim de
separació de 2 metres per al pas de vianants.
CAPÍTOL IV INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR

Art. 21. Infraccions i sancions
Amb independència de les infraccions i sancions ja descrites en preceptes anteriors,
es tipifiquen aquells actes i fets que són constitutius d’infraccions lleus, greus o molt
greus, segons la seva naturalesa o la freqüència amb què es produeixin.
Art. 22. Infraccions lleus
Constitueix infracció lleu:
1.

El retard en el pintat del perímetre d'espai autoritzat per a terrasses, si
s’escau.

2.

El retard ocasional en la neteja de l'espai autoritzat.

3.

Deixar les cadires desordenades quan quedin desocupades.

4.

No exposar en lloc visible l'imprès sobre les característiques de la llicència.

5.

No netejar l'espai autoritzat per a la terrassa una vegada tret de l'espai
públic.

6.

Ocupar més espai de l'autoritzat.

7.

La installació d’aparells electroacústics o d'altres elements no permesos

8.

No evitar sorolls i molèsties provinents de les persones ocupants de les
terrasses.

9.

Causar sorolls i molèsties en la retirada diària de les terrasses.

10. No retirar diàriament els elements de les terrasses, o no complir l'horari
autoritzat en la seva retirada.
12. La publicitat o installació de para-sols, paravents, terrasses o altre mobiliari
sense l'autorització prèvia de l'Ajuntament.
13. La installació de cadires, taules o testos sense autorització.
14. L'incompliment de l'horari.
15. No respectar l'espai mínim per al pas de vianants o la distància de la línia de
vorada.
16. Qualsevol altra infracció no prevista com a greu o molt greu.
Art. 23. Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus:
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1.

Ocupar amb qualsevol element, el lloc dedicat al trànsit rodat.

2.

Posar installació elèctrica o estufes sense reunir els requisits reglamentaris.

3.

Causar sorolls que pertorbin el descans veïnal, provinents de la terrassa, i
que ultrapassin els nivells màxims admesos a la via pública

4.

La reincidència en dues o més faltes lleus.

Art. 24. Infraccions molt greus
Constitueix infracció molt greu:
1.

La installació de les escomeses de forma perillosa.

2.

Impedir la tasca inspectora de l'autoritat competent.

3.

El canvi de titularitat de l'establiment al qual s'annexa la terrassa sense
haver instat ni obtingut la conformitat municipal.

4.

La reincidència en dues o més faltes greus.

Art. 25.- Sancions
1. Les faltes anteriors seran sancionades:
a. Amb multa de fins a 750 euros o suspensió de la llicència per un termini de
fins a 3 dies per a les infraccions de caràcter lleu.
b. Amb multa de fins a 1.500 euros o suspensió de la llicència per un termini de
fins a 15 dies per a les infraccions de caràcter greu.
c. Amb multa de fins a 3.000 euros o suspensió de la llicència per un termini de
fins a 30 dies per a les infraccions de caràcter molt greu i, si escau, revocació
de l'autorització sense dret a indemnització de cap classe.
2. La reincidència en dues faltes molt greus se sancionarà amb la revocació de la
llicència sense dret a indemnització de cap classe.
3. El pagament voluntari de la sanció dins dels 15 dies següents a la notificació de la
denúncia implicarà el reconeixement i l’assumpció de la responsabilitat dels fets i
comportarà un 50% de reducció en l’import de la quota de la multa, posant fi al
procediment sense necessitat de cap resolució expressa.
Art. 26 Competència i procediment
1. El procediment sancionador aplicable a aquesta ordenança s’estableix en la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú; el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual
s’aprova el reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora, i el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de la
Generalitat.
2. Les infraccions són objecte de sanció a càrrec de l’alcalde o del regidor en qui hagi
delegat la seva competència sancionadora en compliment de les facultats legalment
atribuïdes
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Art. 27 Prescripció
Les infraccions i sancions recollides en aquesta ordenança que no tenen un termini
específic de prescripció en la legislació sectorial, prescriuen en els terminis establerts
en la normativa general de procediment administratiu:
a. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de
dos anys i les lleus al cap de sis mesos a comptar des de la data de comissió
de la infracció.
b. Les sancions molt greus prescriuen en el termini de tres anys, les greus en el
de dos anys i les lleus al cap d'un any a comptar des de la data en què la
resolució que imposa la sanció sigui definitiva.
Art. 28 Responsabilitats
Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta ordenança, de forma
individual o solidària, les persones físiques o jurídiques que hagin sollicitat la llicència
o hagin disposat d’autorització per a la installació en la via o espai públic d'una
terrassa.
Art. 29 Actuació subsidiària
1. La revocació d’una llicència com a conseqüència de la imposició d’una sanció
comporta automàticament la retirada de la terrassa de la via publica.
2. La persona titular de la llicència ha d'acomplir el requeriment municipal de retirada
en el termini de quinze dies. En cas contrari, l’Ajuntament procedirà sense cap més
tràmit a executar aquest requeriment de forma subsidiària. El cost d’aquesta actuació
anirà a càrrec del o de la titular de la llicència
3. En el supòsit que la installació de la terrassa a la via o espai públic s’hagi dut a
terme sense llicència municipal, l’Ajuntament no ha d'efectuar cap requeriment previ i
pot procedir a retirar la terrassa, prèvia comunicació a la part interessada.
Les despeses que se’n derivin aniran a càrrec de la persona física o jurídica que hagi
disposat la installació.
Art. 30 Inspecció
Els serveis municipals i la Policia Local tindran cura del compliment exacte de les
disposicions d’aquesta ordenança o d'altres de complementàries i de general aplicació,
i conseqüentment podran inspeccionar i fiscalitzar en qualsevol moment l'ús adequat
de l'espai públic autoritzat per a terrasses. El o la titular de la llicència té l'obligació de
facilitar la tasca inspectora del personal municipal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. El que es disposa en aquesta ordenança s'aplicarà de forma supletòria respecte
del règim sancionador previst en lleis sectorials.
2. Supletòriament, s'aplicaran les determinacions contingudes al Codi d'accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Per efectuar l’adaptació de les condicions d’installació de les terrasses d'acord amb el
que disposa aquesta ordenança en matèria de materials, teixits, limitacions de
publicitat i adequació a l'entorn arquitectònic, s'estableix un termini de dos anys des de
l’entrada en vigor de l’Ordenança. S'exclou expressament d'aquest termini d'adaptació
de tot allò relatiu als elements d'installació elèctrica, d'estufes i elements de seguretat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l’entrada en vigor de la present ordenança restarà derogat l’art. 68 de l’Ordenança
de Convivència Ciutadana.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor després que s'hagi publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i que hagi transcorregut el termini de quinze dies previst en
l’art 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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Annex
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