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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LES VIES 

PÚBLIQUES I ELS ESPAIS DESTINATS A L’ÚS PÚBLIC 

 

 

PREÀMBUL 

 

L’actual Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de les vies i els espais destinats 

a l’ús públic va entrar en vigor el 30 d’abril de 2009. En els darrers anys a Roda de Berà 

s’han incrementat de manera significativa els nombre d’activitats dutes a terme als 

espais públics. Aquesta circumstància més el marc normatiu actual i el fet que de 

l’aplicació de la mateixa s’han detectat articles i supòsits susceptibles de ser millorats, 

esdevé la necessitat d’una nova regulació. 

 

L’ordenança vigent des de l’any 2009 regula sistemàticament l’ocupació de la via pública 

així com la convivència ciutadana. Atès l’abast d’aquestes dos temàtiques, s’ha cregut 

adient diferenciar-les i elaborar un text normatiu específic per a cada matèria. 

Amb l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de les vies i dels espais destinats 

a l’ús públic, es pretén harmonitzar l’interès privat- particulars, empresaris i 

associacions- amb l’interès públic per tal que l’ocupació de la via pública es realitzi en la 

menor interferència dels interessos generals dels ciutadans. 

 

Tanmateix, davant la conscienciació de l’Ajuntament envers la preservació del paisatge 

urbà, aquesta Ordenança esdevé un instrument jurídic el qual pretén contribuir a la 

regularització de la publicitat d’una forma que es puguin establir pautes i controls per al 

desenvolupament normalitzat de l’activitat publicitària. 

 

L’Administració municipal ha d’assumir el paper administrador d’un bé com són els 

espais del municipi, l’ús del qual ha de racionalitzar-se a fi de permetre la concurrència 

pacífica i ordenada dels diferents usos. Des d’ un punt de vista general, l’ordenança en 

el marc d’uns principis establerts té per objecte regular el règim dels usos de la via 

pública, els procediments i les condicions a què han d’ajustar-se les ocupacions, 

activitats, obres i instal·lacions a la via pública i establir el règim sancionador davant 

l’incompliment del seu articulat.  
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TITOL I.- OBJECTE I AMBIT D'APLICACIO 

 

Article 1.- Objecte 

 

Aquesta ordenança té per objecte: 

 

Regular les condicions d’ocupació de les vies i els espais destinats a l’ús públic, 

particularment els carrers, les places i els parcs i jardins. 

 

Establir un clima de civisme i respecte mutu que fomenti la tolerància entre els ciutadans 

i les ciutadanes i preveure mecanismes per corregir, i si escau sancionar, les actituds 

incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida. 

 

Les vies, els espais públics, les instal·lacions, els equipaments i el mobiliari urbà son 

destinats a l’ús general per part de la ciutadania, segons la naturalesa respectiva del 

béns i sota el principi de respecte a altres persones  i als bens públics i privats. 

 

Les activitats que es desenvolupen a la via pública i a la resta d’espais públics de la 

cuitat no poden limitar el dret dels altres usos generals, llevat que es disposi de llicència 

o concessió per a l’ús comú especial o per a l’ús privatiu. 

 

Correspon a l’Ajuntament harmonitzar els usos i les activitats que es desenvolupen. 

 

Article 2.- Aplicació i interpretació 

 

Aquesta Ordenança és de compliment obligat a tot el terme municipal de Roda de Barà. 

Les prescripcions d'aquesta ordenança s'han d'interpretar d'acord amb el que disposen 

les normatives de caràcter general, i especialment: la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de bases del regim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text Refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; el Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, serveis i activitats des 

ens locals. 

 

Article 3 Difusió 

 

L'Ajuntament ha de donar a conèixer el  contingut de l'Ordenança als ciutadans i les  

ciutadanes de Roda de Berà a través dels mitjans  de comunicació locals, amb una 

distribució el màxim d'estesa possible.  

                                                   

Article 4 Obligació de compliment      

                                                                     

El desconeixement d'aquesta Ordenança   no eximeix del compliment de les 

disposicions que estableix. 
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TITOL II.- DE LES VIES I DELS ESPAIS PUBLICS 

CAPITOL I.- Ús de les vies i dels espais públics 

 

Article 5.- L’ús dels bens de domini públic 

 

L’ús dels bens de domini públic pot adoptar les modalitats següents: 

 

Ús comú general 

Ús comú especial 

Ús privatiu 

 

CAPITOL II.- Us comú general 

 

Article 6.- Definició  

 

L’ús general es el que pot exercir lliurament qualsevol ciutadà sense que es requereixi 

una qualificació especifica, utilitzant el be d'acord amb la seva naturalesa, els actes 

d’afectació, les disposicions generals i les normes de policia que el reglamentin. 

 

Article 7.-Activitats incloses en l'ús comú general 

 

A més de l'estada i circulació, també es consideren ús comú general no sotmès a 

llicència els usos o activitats següents, sempre que les instal·lacions corresponents 

estiguin integrades en el domini privat: 

 

a) Instal·lació de vitrines o aparadors. 

b) Col·locació de taulells d'establiments d'hostaleria o tancs 

destinats a la venda de begudes o similars en comunicació 

directa amb la via pública. 

c) Instal·lació de taquilles de venda de bitllets per a espectacles. 

 

Article 8.- Manteniment de les vies i els espais d'ús públic: 

 

1. Correspon a l'ajuntament portar a terme els treballs de reparació, conservació i neteja 
de les vies i dels espais públics que són de titularitat municipal i dels elements que la 
configuren. 

2. En el supòsit d'espais de titularitat privada que puguin ser susceptibles d'ús públic 
general o estiguin afectes a una servitud d'ús públic, caldrà atendre a les condicions 
previstes al títol constitutiu de la cessió. 

3. Els titulars de les finques limítrofes amb la via pública tenen l'obligació d'admetre a la 
façana la instal·lació de fanals, senyals de circulació, semàfors, papereres, altres 
elements de mobiliari urbà i altres serveis d'ús públic. Aquesta obligació no genera 
cap compensació, sense perjudici de la reparació o compensació dels desperfectes 
que la instal·lació produeixi. 
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CAPITOL III.- Ús comú especial i ús privatiu 

 

Secció 1- Règim general d'atorgament de llicencies 

 

Article 9.- Definició 

 

L’ús comú especial és aquell en el que concorren circumstancies singulars de 

perillositat, intensitat d'us o d'altres similars. 

 

Totes les activitats que impliquin un us especial que es desenvolupi a la via pública o 

als espais públics resten subjectes a autorització/llicencia administrativa expressa i serà 

requisit imprescindible que compleixin la normativa legal que els sigui d’aplicació. 

 

Els usos comuns especials i els privatius donaran lloc a la percepció de les taxes 

previstes a les Ordenances fiscals. 

 

Article 10.- Subjecció a llicència 

 

1. Les autoritzacions s'han de demanar mitjançant una sol·licitud que es pot presentar 

al registre de l'ajuntament, segons model formalitzat. S'hi ha d'adjuntar la 

documentació justificativa relativa a cadascun dels extrems exigibles. 

 

2. Les sol·licituds d'ocupació de via o espais públics es resoldran, previs els informes 

de la policia local i del departament d'urbanisme, en el termini màxim de dos mesos. 

En cas de manca de resolució expressa en aquest termini, la sol·licitud s'ha de tenir 

per desestimada, sense perjudici de la interposició dels recursos que pertoquin. 

 

Article 11.- Dipòsit de fiança 

 

A l'atorgament de les llicencies es pot exigir, en els casos en que les característiques de 

l’ús així ho aconselli, la constitució d'una fiança, l'import de la qual ha de garantir el 

compliment de les obligacions pels danys que es puguin produir en els elements de la 

via publica. 

 

Article 12.- Modificació de les condicions de l'exercici de la llicència  

 

L'alcalde/ssa, o persona a qui delegui, pot disposar les modificacions de les llicència que 

s'escaiguin pel que fa a la ubicació de les instal·lacions i/o la intensitat de l’ús autoritzat 

en ordre a adaptar-les a les necessitats del poble. Aquestes modificacions no comporten 

indemnització. 

 

Amb motiu de festes  i activitats a la via pública, si fos necessari, i a requeriment de 

l’Ajuntament per escrit o verbalment, els titulars d’autoritzacions administratives 

d’ocupació de la via pública hauran de retirar les instal·lacions que molestin o siguin 

incompatibles amb l’activitat que s’hi hagi de realitzar sense dret a cap indemnització. 
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Article 13.- Condicions generals de les llicències.  

 

1. La llicència atorgada per a un ús especial o privatiu i la concessió d'ús privatiu no 

empara els actes particulars portats a terme per la persona o entitat autoritzada, de 

forma que aquesta n’és plenament responsable davant l'Ajuntament i davant tercers. 

 

2. Els/les titulars de les llicències han de respectar, en el desenvolupament de les 

activitats, els horaris d'inici i acabament fixats pels serveis tècnics municipals i, en tot 

cas, han de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà. 

 

3. És a càrrec dels titulars de les llicències la gestió relativa a l'autorització de les 

companyies de subministraments, en cas que necessiti qualsevol tipus de connexió 

per tal de dur a terme l'activitat. 

 

4. En cas que es detecti que es sobrepassen els nivells establerts a l’Ordenança 

municipal de sorolls i vibracions, els serveis municipals advertiran els/les titulars 

perquè prenguin les mesures correctores oportunes. Si aquestes mesures no 

s'adopten en el termini establert, es podria retirar la llicencia. 

 

5. El/la titular de la llicència és el/la responsable de mantenir l'espai afectat, les 

instal·lacions i la seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, 

seguretat i estètica. No es poden realitzar connexions a l'enllumenat públic ni a les 

xarxes de subministraments d'aigua, electricitat o gas, sense autorització. 

 

6. L’Ajuntament pot exigir en qualsevol moment als titulars de les llicències i 

concessions la instal·lació de papereres o contenidors, els quals s’han d’encarregar 

del manteniment. 

 

7. Els elements i estructures no permanents i desmuntables, com tarimes, envelats, 

carpes, circs, atraccions mecàniques o qualsevol altra anàloga que s'instal·lin a la via 

publica o a l'aire lliure, han de complir les condicions de seguretat, higiene i comoditat 

per als/les espectadors/es i executants, que son assimilables a les exigides a una 

instal·lació fixa per les normatives vigents. 

 

8. L'ocupació del domini públic s'ha de fer de manera que sempre es preservi un  espai 

lliure de 90 cm, com a mínim, per tal de garantir el pas dels vianants i ciclistes, que a 

els vies o trams de gran afluència de vianants és d'1,50 m i de forma que la ubicació 

no envaeixi els passos de vianants i no impedeixi l'accés al mobiliari o als serveis 

públics. 

 

9. En cas de fer l'ocupació de manera pròxima a marquesines o pals de parada 

d'autobús, s'ha de respectar, d'una banda, a la part davantera d'aquests una distància 

de1,5 metres per tal de facilitar l'accés i l'obertura dels caixons publicitaris, i d'altra 

banda, un espai de 1,5 metres per tal de facilitar la baixada dels usuaris de l'autobús. 

 

10. Cada dia al finalitzar l’horari autoritzat, en períodes de vacances i quan l’establiment 

estigui tancat al públic, les instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la 

via pública, restant prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.  
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Article 14.- Obligacions del titular a l’extinció de la llicència 

 

1. Un cop extingida la llicència, el/la seu/va titular te l’obligació de cessar en l’ús o 

l’ocupació autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions, a la neteja de l'espai 

públic afectat i al tractament dels residus segons els criteris dels serveis tècnics 

municipals. Cas d'incompliment, es procedirà de conformitat amb l'article següent. 

 

2. En cas que s'hagin produït danys als elements de la via publica, s'hauran de reposar 

els elements afectats, prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels serveis 

tècnics corresponents. 

 

Article 15.- Efectes de no posseir llicència. Retirada i incautació d'objectes 

 

1. Quan esdevinguin usos, ocupacions o aprofitaments de la via pública sense la 

preceptiva llicència d'ocupació, sense perjudici de la sanció que pertoqui, els agents 

de l'autoritat han d'ordenar verbalment o per escrit, a instancia de l'interessat, 

l'aturada immediata de l'activitat o ocupació i la retirada dels objectes existents a la 

via pública, en el termini de temps que les circumstàncies del cas requereixin. 

 

2. En els supòsits de desobediència o impossibilitat d'identificar o localitzar en el mateix 

moment el propietari, es podrà procedir a l'execució subsidiària de l'ordre i a la 

recollida dels béns, materials i instal·lacions, els quals seran duts als dipòsits 

municipals. 

 

 

3. En el cas que els béns procedeixin de la intervenció cautelar de gènere per la pràctica 

de la venda ambulant, serà requisit previ a la retirada del dipòsit l'acreditació 

mitjançant factura de l'adquisició del gènere. 

 

4. Les despeses de trasllat i custòdia seran a càrrec de llurs propietaris i posseïdors i 

es fixaran d'acord amb les ordenances fiscals reguladores o, si és el cas, amb el seu 

cost real. 

 

5. Transcorregut el termini d'un mes sense que el titular hagi comparegut a recuperar 

els béns, s'entén que renuncia a la seva titularitat i en fa cessió a favor de 

l'Ajuntament, que procedirà a la seva destrucció o utilització segons escaigui.   

 

Article 16.- Convenis 

 

En els casos en què l'activitat sol·licitada sigui d'interès públic, l'autorització d'ocupació 

per usos especials o privatius pot ser atorgada per conveni entre l'Ajuntament i el titular 

o titulars d'aquella. 

  

Article 17.- Contraprestació pecuniària 

 

1. Els usos comuns especials i els privatius subjectes a llicència donaran lloc a la 

percepció de les taxes previstes a l'ordenança fiscals corresponents. 
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2. En cas que l'ocupació comporti la incorporació o la supressió d'elements de mobiliari 

urbà, si aquests es fan per part de l'Ajuntament, es repercutirà el cost derivat al titular 

de la llicència d'ocupació.  

 

3. Es podrà autoritzar, a petició de l’interessat la modificació temporal del mobiliari urbà 

a favor del particular, prèvia conformitat de l’Ajuntament via llicència municipal i amb 

la imposició de la franja que s’estableixi . En tot cas sempre s’estarà a les condicions 

que determini el tècnic municipal. 

 

 

Secció 2.Ús comú especial 

 

Article 18.- Supòsits d'ús especial 

 

18.1. Es consideren supòsits d'ús especial: 

 

A)Terrasses i vetlladors i instal·lacions anàlogues 

B) Espectacles públics i activitats recreatives 

C) Ocupacions per motius d’obres 

D) Activitats de publicitat 

E) Fires i circ 

F) Altres supòsits d’ús: 

Ocupacions amb finalitat informatives 

Ocupacions amb elements desmuntables d’ús comercial 

Celebracions sense ànim de lucre 

Focs i activitats pirotècniques 

Taulells, expositors de mercaderies 

Parades, taules, casetes per a la venda ocasional d’articles 

 

18.2. Ocupacions dins de l’àmbit del Roc de Sant Gaietà. 

 

Les ocupacions del espais públics dins de l’àmbit del Roc de Sant Gaietà, s’autoritzaran 

tenint en compte els següents criteris: 

 

a) La existència d’espai suficient per al pas de vianants. 

b) La integració estètica amb l’entorn de l’element que es vulgui instal·lar a la via 

pública. 

c) Els usos principals dels immobles que confrontin amb l’espai públic a ocupar. 

 

Pel que fa a l’autorització l’ocupació amb terrasses i superfícies susceptibles 

d’autorització, regularà el règim específic pensat pel Roc de Sant Gaietà. 

 

A.1)Terrasses, vetlladors i instal·lacions anàlogues  

 

Article 19.- Durada de la vigència 

 

És el termini de vigència de l’autorització. La durada podrà ser : Temporal, quan el 

període comprengui una part de l’any natural i Anuals, quan s’autoritza tot l’any. 
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Les autoritzacions anuals s’incorporaran a padró, no sent necessari la renovació anual, 

a no sé que es canviïn les condicions de l’ocupació. 

 

Les autoritzacions s’atorguen per al termini que especifica en la llicència. 

 

Les llicències caduquen perquè ha transcorregut el termini específic al qual estan 

sotmeses o perquè hi ha renúncia expressa o tàcita a l’exercici de l’ocupació autoritzada. 

En cap cas, no es concediran autoritzacions de temps indefinit.  

 

Article 20.- Definicions 

 

a) Terrassa 

 

S’entén per terrassa l’espai degudament senyalitzat, ubicat en un lloc obert i lliure 

d’edificació, en domini públic o en terreny privat d’ús  públic, on s’ubiquen taules, cadires, 

para-sols i altres objectes, com ara , estufes, jardineries, testos o similars, per ús públic 

i annexos a un establiments d’hostaleria, de restauració o similar situat en planta baixa. 

 

b) Vetllador 

 

Són vetlladors les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i als laterals. 

 

c) Mobiliari auxiliar 

 

Són instal·lacions de caràcter auxiliar per al desenvolupament de l’activitat. S’entén per 

mobiliari auxiliar els mobles auxiliars, estufes, cadires, focus, pissarra i d’altres objectes. 

 

d) Elements mecànics auxiliars comerç. 

 

Article 21.- Condicions generals de la llicència 

 

a) Les llicencies referides en aquesta ordenança no són transmissibles. El titular de la 

llicencia tampoc podrà cedir, ni total ni parcialment, a tercers el dret a utilitzar la 

superfície o espai de la via publica, o el seu vol. 

 

b) En els casos en que el/la titular de la llicència d’ocupació temporal de la via publica 

o del seu vol, modifiques l'objecte de la seva activitat i vindrà obligat a sol・licitar 

una nova autorització en correspondència amb la nova activitat. 

 

c) La llicència, serà revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic, per ser 

l’ocupació de la via pública o el seu vol incompatible o conflictiva amb la circulació 

de vehicles o vianants o per l’ús abusiu que se'n fes, donant audiència a l'interessat 

per termini de quinze dies. Aquesta revocació no comportarà indemnització de cap 

classe. 

 

d) També procedirà la revocació de les llicències, sense indemnització i prèvia 

audiència a l'interessat per termini de quinze dies, per modificació o desaparició de 

les circumstancies que en van determinar l'atorgament, o per sobrevenir-ne d'altres 
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noves que, en cas d'haver existit en el moment de la sol・licitud d’autorització 

haguessin justificat la seva denegació, en els termes establerts per la normativa 

general aplicable. 

 

e) La llicència haurà de ser sol・licitada pel propi/a titular de la llicència de l’activitat el 

qual es pretén l’ocupació de la via publica; l'activitat autoritzada estarà necessària i 

obligatòriament relacionada amb l'activitat de l'establiment o negoci. 

 

Article 22.- Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats 

 

a) Elements a instal·lar 

 

En general s’admetrà la instal·lació de taules, cadires i para-sols. Tots aquests elements 

hauran d’ésser desmuntables. Tanmateix s’admetrà la col·locació de jardineres, tant de 

forma longitudinal a la vorera per tal de separar o preservar als usuaris de les terrasses 

i/o vetlladors, de la calçada com de forma perpendicular a la vorera tancant l’espai pels 

laterals de la terrassa amb elements vegetals o vidres de seguretat.  

 

S’admetrà en zones específiques i ateses les seves característiques (d’amplada reduïda 

de vials, pendent del carrer, harmonització, etc.) la instal·lació de d’altres elements 

singulars com és el cas d’entarimats, prèvia aprovació per part de l’alcalde o regidor 

delegat, de manera que es garanteixi la seguretat de les persones.  

 

Els entarimats hauran de disposar de baranes o elements de barrera que aïllin 

físicament la zona de trànsit rodat de la zona de terrassa. Podran ser de material 

metàl·lic, vidre de seguretat, de fusta o combinació de tots ells. En qualsevol cas, els 

serveis tècnics municipals i la policia local determinaran la idoneïtat de la instal·lació 

pretesa. 

 

Estufes: Només podran ser autoritzats models homologats pel corresponent 

departament de la Generalitat de Catalunya i que disposin del certificat d’homologació 

de la Unió Europea. Les estufes a col·locar hauran de ser de baix consum i hauran 

d’harmonitzar amb el disseny dels elements que configuren la terrassa.  

 

En cas d’estufes de gas propà (GLP), aquestes s’hauran d’adaptar a la normativa 

europea o, en el seu cas a la vigent en cada moment.  

 

No es podran instal·lar estufes a menys de 2 metres de la línia de façana dels immobles 

ni d’altres elements com poden ser arbres, fanals, etc. L’establiment haurà de disposar 

d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en lloc de fàcil accés.  

 

L’estètica de les estufes s’ha de correspondre amb la dels elements de la ocupació.  

De tota manera es desaconsella l’ús d’estufes a la via pública per anar en contra dels 

criteris d’eficiència energètica. 

 

Ocupació domini públic per altres elements: 

 

Maquines expenedores. No es permet l’ocupació amb màquines expenedores. 
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Cartells informatius. Es permet un màxim d’un cartell per terrassa autoritzada. La seva 

ubicació serà inferior a 2m del perímetre de l’àrea de terrassa i les seves dimensions no 

podran superar el 1,5x1m. Qualsevol altra petició requerirà informe favorable de 

l’emplaçament per part de la Policia Local i abonament de la corresponent taxa.  

 

Els cendrers seran de dimensions màximes 0,30 x 0,30 x 1 m (amplada x longitud x 

alçada) i es col·locarà arran de la façana de l’establiment. 

 

b) Instal·lació elèctrica per vetlladors 

 

La instal·lació elèctrica estarà protegida amb les Normes del Real Decret 842/2002 del 

2 d’agost, Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió i per les seves instruccions 

complementàries i no podrà afectar a la lliure circulació de les persones. 

 

Cal tenir en compte la normativa vigent pel que fa a la Protecció del Medi Nocturn, com 

aspectes més rellevants a valorar indicar els següents: 

 

- Cal que la instal·lació estigui realitzada per un instal·lador autoritzat, i tramitar la 

documentació corresponent. En el cas de que la instal·lació d’enllumenat exterior 

tingui una potencia instal·lada de més de 1Kw és d’aplicació el Real Decret 

1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d’eficiència energètica a 

instal·lacions d’enllumenat exterior. 

- Els llums no han d’il·luminar l’espai fora de la superfície autoritzada a ocupar. En 

cap cas pot fer augmentar la il·luminació del vial públic en més d’un 50% de la 

seva il·luminació mitjana. 

 

La instal·lació ha de ser aèria i tenir l’alçada lliure com a mínim a la de l’estructura. 

 

c) Homogeneïtat d’elements 

 

Les taules, cadires i els altres elements auxiliars de les terrasses o els vetlladors han 

d’harmonitzar entre si i amb l’entorn en el cromatisme, els materials, el disseny i la 

il·luminació i han d’estar fabricats amb materials no contaminants, reciclables i duradors. 

Les seves dimensions i característiques tècniques venen definides a l’annex I de la 

present ordenança. 

 

Les cobertes dels vetlladors han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per 

elements lleugers totalment desmuntables. 

 

d) Publicitat 

 

L’únic missatge d’identificació permès és la raó social de l’establiment, concessionari o 

nom comercial autoritzat. No s’admet la incorporació de marques, ni codis ni productes 

ni cap altre tipus de publicitat. La identificació ha de ser impresa, esgrafiada o pintada 

sobre el material que constitueix el para-sol o els respatllers de les cadires i, en qualsevol 

cas, haurà de ser unitària per tota la instal·lació. 
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e) Retirada d’elements 

 

Una vegada hagi transcorregut la durada per la qual va ser atorgada la llicencia, per la 

seva caducitat o revocació, o be pel cessament o canvi de l'activitat o negoci, els 

procedirà la retirada de tots els elements instal·lats, inclòs els vetlladors. 

L’espai públic que hagi ocupat la terrassa haurà de quedar en el mateix estat que tenia 

abans de la concessió de la llicència. 

Durant els períodes d'inactivitat de l'establiment, que siguin superiors a 1 mes, 

l'interessat ve obligat a retirar de la superfície o espai d’ocupació, o del seu vol, en el 

termini màxim de tres dies, els elements col·locats o instal·lats. 

En el cas de no procedir a la seva retirada dins del termini fixat, es podrà retirar d'ofici 

per personal municipal autoritzat, sense previ requeriment i sufragant el titular les 

despeses ocasionades. 

 

f) Excepcionalitats de muntatge d’altres elements. 

 

Excepcionalment, s’admetrà la instal·lació d’altres elements singulars, com és el cas 

d’entarimats en zones especifiques i ateses les seves característiques (pendent del 

carrer, harmonització, etc.) sempre que l’Ajuntament hagi aprovat prèviament el 

projecte. 

 

Així doncs, si les característiques de la via on estigui ubicat el local, el trànsit de vehicles 

i vianants, les necessitats d’estacionament, o qualsevol altre causa concorrent ho 

permeten i el projecte presentat pel titular de l’activitat és coherent i respecta els 

interessos públics de vianants, conductors, veïns, serveis públics, etc, es podrà 

concedir. Per aquesta raó s’ha considerat una actuació excepcional i una facultat 

discrecional de l’Administració, ja que els drets dels 

fumadors són respectables, però a les vies públiques tenen preferència els interessos 

dels actors socials abans esmentats 

 

Article 23.- Criteris d’ordenació i superfícies d’ocupació 

 

a) Criteris d’ordenació 

 

L'alineació de les taules i cadires seguirà una línia lògica i ordenada, de manera que es 

respecti una zona lliure de pas. S'entén que no es dificulta la circulació de vianants quan 

aquests disposen, com a mínim, de la meitat de l'amplada de la vorera, tot respectant 

l'amplada mínima de pas aconsellada pels Serveis Tècnics a cada zona del municipi, i 

que no serà en cap cas inferior a 1.40m. 

Es podran instal·lar taules als carrers on l'amplada de la seva vorera sigui igual o 

superior a 2,40 m, i una vegada instal·lada la terrassa, el pas lliure per vianants ha de 

ser, com a mínim i en tot moment, d'1,40 metres. 
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b) Superfície d’ocupació terrasses i vetlladors 

 

 TAULES VETLLADORS 

Escossells dels arbres i elements d’enllumenat 
públic elements de senyalització 

0.20 m 1m 

Vorada del carrer 0.40 m 0.40 m 
Bústies, bancs, cabines, quioscos, passos de 
vianants, elements d’informació propaganda 

1,5 m 1,5 m 

Marquesines de transport públic 1.5 m 1,5 m 
Guals de vehicles en contra sortida 1m 4m 
Guals de vehicles en contra sortida 1 m 1.5 m 

 

c) Ocupació a la calçada 

 

Les terrasses damunt la calçada, quan aquestes tinguin suficient amplada, sols es 

podran instal·lar on excepcionalment les condicions de la vorera així ho aconsellin. A 

més de les condicions anteriorment transcrites, seran d'aplicació les següents: 

 

− Sols es podran instal·lar en llocs que existeixi una zona d'aparcament autoritzada 

i sempre que les condicions de la via pública ho permetin. 

− La longitud i l'amplada màxima a ocupar dependrà de la situació de les places 

d'aparcament (bateria/paral·lel). 

− La terrassa o vetllador haurà de disposar d'una tarima elevada fins l'alçada de la 

vorera, com a mínim, per tal de garantir la seguretat dels usuaris. 

− La terrassa o vetllador disposarà d'unes proteccions per tal de garantir la 

seguretat dels usuaris. 

 

d) No es permet la instal·lació de terrasses o vetladors en els següents supòsits: 

 

− En voreres que, per la seva amplada, no ho permetin. 

− Davant de la porta d'entrada dels edificis respectant un ample total de 2 metres 

− Davant d'edificis de pública concurrència (edificis governamentals, mercats, 

sortides de cinemes, equipaments docents o sanitaris, etc.) i de sortides 

d'emergència. 

− Al cas antic no s'admetrà a carrers i sí a places. 

 

Article 24.- Usos i horaris 

 

a) Usos 

 

Únicament es permetrà la instal·lació de taules, cadires, jardineres, estufes, 

climatitzadors, para-sols i similars en les condicions indicades a la llicència atorgada. 

Als carrers, zones singulars i en situacions especials es poden permetre altres 

instal·lacions i mobiliari auxiliar. Tots aquest elements hauran de ser desmuntables i 

hauran de complir les característiques que s’estableixin a l’article 16. 

 

En cap cas, s’autoritzarà la instal·lació de vetlladors de tipus carpes, ja siguin fixes o 

desmuntables, ni cap vetllador amb tancament estable. 
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Es permetrà la col·locació d’un element o d’una pissarra d’informació amb unes 

dimensions màximes de 0,60 m d’amplada per 1,50 m d’alçada. Aquest element haurà 

de situar-se exclusivament dins el perímetre autoritzat com a terrassa. 

 

No s’admetrà la col·locació de cap altre element auxiliar com neveres, planxes, 

mostradors o similars a excepcions puntuals i prèvia autorització. 

 

La instal·lació elèctrica estarà protegida de conformitat amb la normativa tecnicojurídica 

vigent en cada moment. 

 

b) Horaris 

 

No es podran muntar les taules i cadires a les terrasses abans de les 8.00h i 

s'estableixen els horaris de funcionament següents: 

 

− Horari màxim de tancament a l’hivern serà fins a les 24:00 h 

− Horari d’estiu: horari de tancament del 22 de juny al 11 de setembre serà fins a 

les 1:30h.. 

− Aquests horaris de funcionament són de màxims. Si l'activitat principal, per la 

qual es té dret a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, té un horari de 

tancament mes limitat, la terrassa haurà de tancar a la mateixa hora. 

− Amb caràcter excepcional i per motius justificats (festa major, festes del barri, 

activitats extraordinàries, etc.) mitjançant decret d'Alcaldia es podran modificar 

els horaris de les terrasses. 

− Finalitzat l'horari màxim de funcionament de les terrasses, els titulars del 

l’autorització disposaran de 30 minuts com a màxim per recollir o apilar les taules 

i cadires i realitzar la neteja de la zona ocupada, amb el mínim de molèsties 

possibles als veïns. 

− L'incompliment de l'horari serà motiu de sanció i, en cas de reiteració, es podrà 

revocar l’autorització concedida. 

 

Article 25.- Sol·licitud i documentació 

 

La petició d’autorització de terrasses en sòl d’ús públic s’haurà de formular amb el model 

oficial corresponent (sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública) adjuntant les 

dades i la documentació següents: 

 

a) Nom, cognoms, adreça i document nacional d’identitat de l’interessat/ada quan es 

tracti de persones físiques. Si el/la sol·licitant és una persona jurídica, en lloc de 

document nacional d’identitat haurà de presentar el número d’identificació fiscal. 

b) Quan el/la signant actuï per representació: nom, cognoms, adreça, document 

nacional d’identitat i acreditació documental fefaent de la representació i qualitat en 

què actua. 

c) Plànol de situació del local i fotografia actual de la zona o de l’espai. 

d) Plànol de planta de la terrassa a escala, preferentment a 1.50, amb indicació de la 

superfície que es vol ocupar i número de mòduls tipus. En el plànol s’haurà 

d’assenyalar el conjunt de mobiliari urbà i els altres elements que poguessin haver-
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hi a la zona d’influència de la terrassa, com ara, mobiliari auxiliar a instal·lar. A més, 

caldrà presentar una memòria descriptiva dels materials, textures i colors que 

s’emprarien. I també s’haurà d’indicar l’amplada de façana del local i dels accessos 

contigus, ja siguin habitatges o garatges. 

e) A banda del que s’exigeix en el punt anterior d), en el cas de terrasses amb para-

sols, s’haurà d’aportar El plànol de la secció a escala de la terrassa. 

f) En casos de terrasses amb jardineres o testos, s’haurà d’aportar EL plànol en què 

constin i es fixin els tipus d’elements que es voldran col·locar, el nombre i la seva 

situació física. 

g) En el cas de terrasses amb estufes, s’haurà d’aportar una memòria relativa a les 

característiques tècniques, físiques i estètiques de l’estufa, una assegurança de 

responsabilitat civil del local extensiva als elements instal·lats en la via pública i el 

certificat d’homologació de l’estufa. Per últim, caldrà presentar el plànol de planta i 

de secció de la terrassa indicant la ubicació de les estufes preteses. 

h) Fixació de la durada de l’ocupació d’acord amb el que determina l’article 2.1 

d’aquesta ordenança. 

i) Una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements instal·lats 

en la via pública. 

j) Constitució d’un aval de reposició d’elements urbanístics afectats quan 

correspongui (fixacions al terra), segons l’article 3. 2.d). 

k) En els casos d’autoritzacions de terrasses en què l’espai d’ús de sòl sigui de 

titularitat privada, s’adjuntarà la documentació següent: 

− Autorització del propietari/ària o propietaris de l’espai físic en el qual s’ha de 

desenvolupar l’activitat. 

− Conformitat dels ocupants dels habitatges contigus al lloc on es desenvolupi 

l’activitat o una prova escrita que demostri haver notificat, de forma fefaent, 

l’existència del projecte a tots els ocupants dels habitatges. 

− Fotografia actual de la zona o de l’espai. 

− Una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements 

instal·lats en la via pública. 

 

A.2) Normes dels elements instal·lats a les terrasses que ocupen els espais  

públics del Roc de Sant Gaietà. 

 

Article 26.-Taules i cadires: 

 

Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties estètiques i de solidesa, tenint 

presents els següents 

criteris: 

 

a) El mobiliari serà necessàriament de materials naturals com la fusta o el vímet; de 

forja gris oxiron o similar, o bé de resines de color fosc. 

 

b) Queda expressament prohibit: 

 

− El plàstic de color blanc o de colors vius. 

− El mobiliari amb publicitat. 

− La utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís i de qualsevol 

altre material que els tècnics municipals considerin no adient. 
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Article. 27.-Tendals i ombrel·les: 

 

a) Els tendals i les ombrel·les seran de roba o lona o similar, de color groc. La utilització 

de qualsevol altre color, requerirà informe favorable de l’òrgan consultiu de l’entitat 

urbanística del Roc de Sant Gaietà i garantirà en tot cas, segon criteri dels serveis 

tècnics municipals, la seva integració dins l’entorn. 

 

b) El seu sistema de subjecció no lesionarà el paviment de la via pública. La estructura 

serà dels següents materials: 

 

− forja gris oxiron o similar; 

− resines de color fosc. 

− ferro pintat de color blanc. 

 

No s’autoritzen en cap cas aluminis anoditzats o altres materials aliens a les 

característiques tradicionals al conjunt arquitectònic. 

 

c) No es permetran tendals ni ombrel·les amb publicitat, tret del missatge publicitari 

corresponent a la denominació genèrica de l’establiment o local de què es tracti. El 

missatge publicitari podrà imprimir-se directament sobre el teixit o adherir-s’hi 

mitjançant material sense gruix. El missatge podrà imprimir-se o adherir-se dues 

vegades per element de ombrel·la. La superfície de les lletres, signes o anagrames 

no podrà superar el 10 % del material base. 

d) Resten prohibits els vetlladors. 

e) L’alçada mínima dels tendals o les ombrel·les serà de dos metres i cinquanta 

centímetres (2,50), admetent-se penjants o serrells fins una alçada mínima de dos 

metres (2). 

f) L’alçada màxima dels tendals o les ombrel·les no podrà ser superior als tres metres 

i, en tot cas, no sobrepassarà l’alçada de finestres i terrasses dels habitatges de la 

primera planta. 

g) Durant les temporades que l’Ajuntament no autoritzi les instal·lacions, aquestes 

hauran de ser retirades de forma total. 

 

 

Article 28.-Terrasses i superfícies susceptibles d’autorització: 

 

Les terrasses i la superfície de les mateixes seran autoritzades en funció de tres 

paràmetres: 

 

1) L’espai públic disponible, havent-se de garantir en tot cas un pas lliure pel trànsit de 

vianants d’entre 90 cm. i 1,40 metres, en funció de la major o menor afluència de 

persones. 

2) La superfície interior del local, de la que resulti la major o menor necessitat 

d’ocupació d’espai públic. 

3) La existència d’habitatges a l’altura del carrer, que per la seva immediatesa 

desaconsellin la instal·lació de terrasses. 
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La concessió d’autorització de terrasses amb o sense tendals o ombrel·les, requerirà 

previ informe de l’entitat de Conservació del Roc de Sant Gaietà, que l’haurà d’emetre 

en el termini de 15 dies des del lliurament de l’expedient, analitzant els anteriors 

paràmetres. La manca d’emissió de l’informe dins de termini, habilita la continuació de 

la tramitació l’expedient d’ocupació de la via pública. Aquest informe és preceptiu, però 

no vinculant. 

 

Article 29.- Horaris de funcionament de les terrasses: 

 

S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent: 

 

a) D’1 d’abril a 30 de setembre: de dilluns a dijous fins l’1,00 hores, divendres, 

dissabtes i vigílies de festius fins a les 2,30 i diumenge fins a l’1,30 h de la matinada. 

b) D’1 d’octubre a 31 de març: de diumenge a dijous fins les 22,30 hores i divendres, 

dissabtes i vigílies de festius fins les 24 hores. 

c) La terrassa no podrà iniciar el seu ús, en cap cas, abans de les 8 hores del matí. 

 

Quan existeixin causes que ho justifiqui, la Junta Local de Govern podrà acordar 

l’ampliació de l’horari màxim de funcionament de les terrasses. Si per les raons que sigui 

un establiment té limitat l’horari màxim de funcionament, l’horari màxim d’utilització de 

la terrassa coincidirà amb l’establert per l’activitat principal. 

 

L’òrgan competent per a l’atorgament o denegació de les llicències d’instal·lació de 

terrassa podrà limitar l’horari de funcionament fi xat anteriorment per als establiments 

en general, per raons d’interès general o causes degudament justificades. Aquesta 

mesura no tindrà caràcter sancionador. 

 

B) Espectacles públics i activitats recreatives. 

 

Article 30. Definicions 

 

a) Espectacles públics 

 

Els espectacles són les representacions, les actuacions, les exhibicions, les projeccions, 

les competicions o les activitats d'altre tipus adreçades a l'entreteniment o esbarjo, 

realitzades davant el públic, ofertes per una persona física o jurídica constituïda 

legalment, com, entre altres, els organismes, les entitats, les societats, les associacions 

o els clubs, i dutes a terme per artistes, esportistes o executants que intervenen per 

compte d'aquesta o per compte propi. 

 

b) Activitats recreatives 

 

Son activitats recreatives aquelles que una persona física o jurídica constituïda 

legalment, com, entre d'altres, els organismes, les entitats, les societats, les 

associacions o els clubs ofereixen al públic la utilització de jocs, de maquines o aparells 

o el consum de productes o serveis, així com també aquelles que congreguen persones 

amb l'objecte principal de participar en l'activitat o de rebre serveis amb finalitat d'oci, 

entreteniment o diversió. 
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Article 31. Condicions generals de la llicència 

 

a) Les persones organitzadores o promotores dels espectacles amb concurrència 

publica, les festes, revetlles, actes i altres formes de manifestació popular son 

responsables del compliment de les condicions establertes per l’Administració 

municipal, d'adoptar les mesures adients per vetllar pel bon us del recinte o espai 

públic i dels elements i bens públics que hi hagi instal·lats, així com, en el seu cas, 

de la reposició de la via publica a les condicions de conservació i neteja anteriors a 

la celebració de l'acte i de qualsevol dany o desperfecte que s'hagi pogut causar a 

l'espai públic o al mobiliari o arbrat urbà com a conseqüència de la celebració del 

mateix. 

 

b) No es podrà servir ni vendre cap tipus d'aliment o beguda a la via pública, ni als 

esdeveniments que a la mateixa es celebrin, sense l’autorització expressa, 

especifica i prèvia de l'Ajuntament. 

 

c) Pel que fa al soroll que alteri la tranquil·litat ciutadana, caldrà complir quan 

s'estableix l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions. 

 

d) Els espectacles en els quals intervinguin animals s'han de realitzar d'acord amb el 

que disposi la normativa específica. 

 

e) Els ciutadans i ciutadanes han de respectar les indicacions dels organitzadors per 

a l’accés als espectacles públics, com també les indicacions dels serveis de 

seguretat i ordre que hi hagi o que estiguin autoritzats a l'efecte. 

 

f) Les instal·lacions objecte d'aquest precepte i els actes que s'hi desenvolupin caldrà 

que es duguin a terme d'acord amb les condicions que en cada moment estableixi 

la normativa sectorial en matèria de seguretat, protecció de les persones i de 

prevenció d'incendis. 

 

Article 32. Instal·lacions temporals per a la celebració d’espectacles als espais 

públics. 

 

a) Els barracons o pavellons per a instal·lacions temporals de circs, atraccions, teatres, 

cinemes, diversions pròpies de fires, envelats per a balls i d'altres instal·lacions 

similars s’emplaçaran als llocs degudament habilitats per l’administració municipal, 

que fixarà la corresponent llicencia o autorització municipal, i s’instal·laran d'acord 

amb les condicions que aquesta autorització estableixi. 

 

b) Qualsevol alteració dels emplaçaments prèviament autoritzats per l'Ajuntament 

requerirà també d’autorització expressa. 

 

c) Les instal·lacions objecte d'aquest precepte i els actes que s'hi desenvolupin caldrà 

que es duguin a terme d'acord amb les condicions que en cada moment estableixi 

la normativa sectorial en matèria de seguretat, protecció de les persones i de 

prevenció d'incendis. 
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Article 33 .- Fires i circs .Condicions Generals 

 

a) Els elements i les estructures no permanents i desmuntables, com tarimes, envelats 

carpes, circs, atraccions mecàniques o qualsevol altra anàloga que s'instal·lin a la 

via pública o a l'aire lliure, han de complir les  condicions de seguretat, higiene i 

comoditat  per als espectadors i executants, que són assimilables a les exigides a 

una instal·lació fixa per les normatives vigents. 

 

b) Durant la celebració de la festa major, festes de barri, així com amb motiu d’activitats 

organitzades per l’Ajuntament o Organismes Municipals Autònoms, es podran 

autoritzar ocupacions de la via pública a firaires professionals acreditats. 

 

c) Aquesta autorització d’ocupació o aprofitament especial del domini públic, que no 

implica en cap cas la cessió d’aquest, s’atorga sense perjudici de tercers i amb 

caràcter temporal i a precari, sense possibilitat de pròrroga, supeditada a l’únic 

exercici de l’activitat identificada i amb les característiques exposades per 

l’interessat en la seva sol·licitud i que ha justificat l’atorgament d’aquesta llicència, 

si bé reconduït a les variacions i condicions aquí imposades, que són d’obligat 

compliment i condicionen l’eficàcia jurídica  d’aquella. 

 

d) La present autorització i el seu titular està sotmès al compliment del previst en 

l’Ordenança general de desenvolupament d’activitats a la via pública en tot allò que 

li sigui aplicable, i restant normativa sectorial, trobant-se obligat el titular a donar-hi 

compliment, amb d’immediatesa exigida per les instruccions i ordres que a l’efecte 

i/o en salvaguarda de la seguretat o ordre públic es donin des de l’Ajuntament o els 

seus agents. 

 

e) Aniran a càrrec del titular d’aquesta llicència, i sota la seva exclusiva responsabilitat, 

la prèvia obtenció d’aquelles altres autoritzacions o presentació de comunicacions 

que, si escau, siguin necessàries atenent la naturalesa jurídica de la zona a ocupar, 

com pel funcionament de l’activitat a realitzar. 

 

f) La validesa i l’eficàcia jurídica d’aquesta llicència es condiciona a l’obligació i 

responsabilitat del titular de que en tot moment quedi garantida la seguretat de les 

persones i els béns, del compliment de les condicions de neteja, estètica, salubritat 

i higiene, i el regulat en la normativa de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, 

laboral, d’autoprotecció o d’altres concurrents, com també les limitacions que 

segons la normativa ambiental, de sorolls, immissions, horaris o d’altre de sectorial 

siguin aplicables. 

 

g) És prerrogativa de l’Ajuntament de Roda de Berà / Policia Local de poder suspendre 

l’eficàcia de la llicència, amb les activitats que comprèn. 

 

h) Aquesta llicencia no permet el tall al trànsit de carrers, llevat així expressament hagi 

estat autoritzat pels agents municipals o en aquesta resolució, com tampoc 

l’estacionament i/o circulació amb vehicles per llocs no autoritzats. 
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i) Aquesta llicència ha d’estar disponible en l’indret d’exercici de l’activitat i ha de ser 

exhibida davant requeriment d’agent municipal o altre autoritat competent. 

 

j) El titular de la present llicència no pot arrendar, traspassar o cedir l’autorització, com 

també es prohibeix canviar, permutar o arrendar, o altra forma de cessió, de 

qualsevol part de l’espai públic que li ha estat assignat, inclús sigui parcialment en 

espai o temps, o deixar que s’encarregui de l’activitat altra persona aliena no 

depenent del referit titular de l’autorització. L’incompliment serà causa automàtica 

de revocació de la llicència. 

 

k) Està prohibit l’exercici d’activitats o ocupacions publicitàries no permeses, com 

també l’ús de megafonia i/o aparells de reproducció musical no autoritzats. El rètol 

o similar que dins l’espai permès arribi a col·locar-se, únicament contindrà el 

missatge d’identificació de l’activitat aquí autoritzada i el seu titular, sempre trobant-

se ajustat als condicionants urbanístics, de dimensió, estètics, de seguretat i 

decòrum que siguin requerits. 

 

l) En tot moment ha de deixar-se lliures els accessos públics, els passos o sortides 

d’emergència, i dels immobles adjacents o afectats. S’inclou també l’accés, en 

qualsevol moment i circumstància, als serveis municipals. 

 

m) El beneficiari d’aquesta llicència atorgada serà responsable directe i exclusiu de 

indemnitzar els danys a tercers i/o l’Ajuntament de Roda de Berà, pel que ha de 

contractar una assegurança de responsabilitat civil. 

 

n) Qualsevol despesa, reclamació, sanció, liquidació tributària, indemnització o 

responsabilitat que suporti l’Ajuntament per incompliment d’alguna de les 

condicions imposades al llarg d’aquesta resolució, o dimanant de l’exercici de 

l’activitat i/o ocupació practicada, es repercutirà al titular d’aquesta llicencia estant 

obligat a atendre-les. 

 

o) La revocació de la llicència per incompliment de les condicions indicades, per raons 

d’interès públic o per qualsevol altre motiu d’extinció no dóna dret a reclamar ni 

percebre cap tipus d’indemnització. Les causes d’extinció i el seu règim seran 

previstes per la normativa general i la sectorial aplicable. 

 

p) Queden subjectes al compliment del Reglament d’espectacles públics i de les 

activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya. 

 

Article 34. Tramitació i documentació 

 

1. Tramitació 

 

− Presentació de la Memòria d’espectacle públics i activitats recreatives segons 

model normalitzat. 

− La memòria s’ha de presentar en un mínim d’un mes a la celebració de 

l’esdeveniment. 

− Lliurar la instància, acompanyada de la documentació necessària, a l’ Oficina 

d'Atenció Ciutadana o telemàticament mitjançant la seu electrònica. 
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− La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol·licitud de llicència posa fi al 

procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim d’un mes a comptar des 

de la data de presentació de la sol·licitud. 

− Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entendrà 

denegada per silenci administratiu negatiu. 

 

2. Documentació 

 

Una memòria amb el contingut mínim següent: 

 

a) Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa per a la qual es sol·licita 

llicència. 

b) Data o dates i horari previst per a la realització. 

c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de 

la seva organització. 

d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que 

previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels 

serveis o prestacions que se'ls oferiran. 

e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de 

seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels 

serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i 

per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en 

matèria de sorolls i trànsit. 

f) Una anàlisi de la mobilitat que provocarà l’espectacle públic o activitat recreativa, 

amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si 

escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada 

g) Una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle o de l’activitat recreativa i, si 

escau, de les mesures que s’adoptaran per prevenir-lo i minimitzar-lo. 

h) Descripció dels serveis d’higiene i dels dispositius d’assistència sanitària que 

s’instal·laran. 

i) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el 

compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix 

el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties 

mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost). 

j) Declaració responsable del control alimentari i subministrament de begudes durant 

l’esdeveniment. 

k) Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert 

i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que 

expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa 

projectats. 

 

C) Ocupacions per motius d’obres 

 

Article 35.- Ocupació de la via pública amb ocasió de la realització d'obres 

 

Tanques de protecció, bastides, sitges, formigonera, compressor i altres elements 

d'obres en edificis en construcció. 

 

1. L’ocupació de la via pública derivada de les obres engloba els elements i espais 

ocupats per tancament per a protecció, mitjans auxiliars de construcció, maquinaria 
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d'obra, eines i materials. No es podran situar fora de l'espai delimitat per la tanca de 

protecció d'obres, a títol enunciatiu, els elements següents: sitges, casetes d'obra, 

compressor, formigonera, grua torre, muntacàrregues, qualsevol altra màquina i 

materials (ferros, taulons, maons, sorra i altres). 

 

2. Les llicències dels elements i els espais ocupats per tancament per a protecció, 

mitjans auxiliars de construcció, maquinaria d'obra, eines i materials s'atorgaran i 

condicionaran en funció de la necessitat real d'ocupar la via publica per fer l'activitat, 

l'oportunitat i la incidència en l’ús comú general. 

 

3. Les condicions de llicencies d’ocupació de la via pública podran incloure aspectes 

d'horari, espais concedits, condicions d'instal·lació o de treball, condicions de 

senyalització, condicions de seguretat, sorolls i altres aspectes anàlegs. 

 

4. L’ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants que 

s’establirà depenent del tipus de via, l’afluència de vianants i altres aspectes que 

incideixen en l’ús general de la via. En qualsevol cas, l'amplada mínima del pas 

lliure, valorant l’existència d'escocells i mobiliari urbà, haurà de ser de 0,90 m com 

a mínim. S’haurà d'adequar el pas de vianants per garantir que el ferm tingui unes 

condiciones adients de seguretat i accessibilitat i supressió de barreres. 

 

5. Per evitar la brutícia i per raons de seguretat, els qui facin obres als espais públics 

les han de protegir mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant dels 

enderrocs, les terres i la resta de materials sobrants de l'obra, de manera que 

s'impedeixi l'escampada i l'abocament d'aquests materials fora de la zona 

estrictament afectada pels treballs, d'acord amb l’autorització municipal 

corresponent. 

 

6. Les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de connexions 

que es duguin a terme en un espai públic s'han de mantenir sempre netes i lliures 

de tota mena de materials residuals. En aquest cas, les terres extretes s'hauran de 

protegir, en tot cas, d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior. 

 

7. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les prescripcions 

que s'estableix la normativa sobre transports i abocaments de terres i runes i hauran 

de circular amb la preceptiva protecció. A mes, hauran d'evitar deixar rastres de les 

roderes en els espais públics, els quals, en cas de ser inevitables, hauran de ser 

netejats o reparats de manera immediata. 

 

 

Article 36.- Tancament d'obra 

 

1. Els tancaments d'obra s'hauran de fer amb un tancat consistent, estable i 

perfectament alineat. El material de la tanca ha de ser opac. Si es construeix amb 

materials ceràmics, s’haurà de remolinar el costat que dona a la via pública. 

 

2. El sortint màxim en cap cas no pot excedir els 3 m mesurats a la línia de façana, ni 

dels dos terços de l'amplada de la vorera o del carrer, però ha de quedar lliure un 

espai mínim de 0,90 m per al pas de vianants. Si els passadissos per a vianants 

d'una amplada lliure mínima de 0,90 m envaeixen la calcada s'hauran de col·locar 
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sobre un plàstic protector del paviment de la calcada i protegir amb una barana 

subjecte al formigó del suplement del passadís. Quan la tanca sobresurti de la 

vorera, no es podrà clavar al paviment de la calcada; en aquest cas, la fixació haurà 

de ser de tal manera que no deteriori el paviment. El mateix s’aplicarà en carrers 

que per el seu tractament per a vianants no disposin de vorera. 

 

3. Quan les obres deixin d'afectar la planta baixa en voreres d'amplada inferior a 1,75 

m, la tanca haurà de ser substituïda per un element voladís, mitjançant una nova 

sol・licitud. 

 

4. La tanca te com a única finalitat protegir la circulació del vianant. Quan no compleixi 

aquesta missió, el constructor haurà d'instal·lar a mes a mes, un element voladís 

que cobreixi suficientment els elements sortints de l'edifici o, cal, protegir el pas de 

vianants mitjançant una cobertura adequada. 

 

Article 37.- Bastides, ponts i ponts volats en general 

 

1. Per la col·locació de qualsevol tipus de bastida, s'instal·li a la via pública o al sol 

privat, s'ha de sol·licitar autorització per la instal·lació de bastida. Si s’instal·len a la 

via pública caldrà demanar, a més a més, autorització d’ocupació del domini públic. 

 

2. Aquests elements s'instal·laran d'acord amb les condicions tècniques fixades al 

"Real Decreto 2177/2004, de 12 de novembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de juliol , por el que se establecen las disposicions 

mínimes de seguridad y salud para la utilització por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de Trabajos temporales en altura", a l’autorització d’ocupació, 

la llicència d'obres, les ordenances municipals i la normativa vigent. 

 

Article 38.- Tubs per a extracció de runes 

 

L'abocament del material a traves dels tubs haurà de fer-se en un contenidor amb una 

lona opaca i s’haurà de mullar periòdicament per evitar l'embrutiment de la via pública i 

molèsties o danys a persones, animals o coses. 

 

Article 39.- Tanques d’obres 

 

Les tanques no poden ocupar una superfície de via pública superior a l'autoritzada. En 

cas d’infracció, sense perjudici de les sancions procedents, l’administració municipal ha 

d'obligar el contractista de l'obra que enderroqui o desplaci la tanca i en construeixi o 

instal·li una altra dintre dels límits autoritzats.  

 

Les tanques provisionals d’obra hauran d’estar formades per:  

 

− Planxes modulars galvanitzat amb suports metàl·liques ancorats al terra. 

− Tanques provisionals de cartró guix per intempèrie. 
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No es podran instal·lar les tanques de malla d’acer amb peus de formigó prefabricats 

similars per motius de seguretat i garantir estabilitat. 

 

 

Article 40.- Utilització de sacs i contenidors per a obres 

 

1. Els contenidors i sacs s'han de situar, si es possible, a l'interior de la zona tancada 

d'obres. Si no es possible s’haurà de demanar l’autorització d’ocupació de via 

publica. 

2. La col·locació de contenidors i sacs per a obres necessita permís municipal, que 

serà atorgat pel serveis municipals competents, mitjançant el pagament de les taxes 

municipals. 

3. En tots els casos, a l'hora de col·locar-los, s'han de tenir en compte les prescripcions 

següents: 

 

a) s'han de situar preferentment davant de l'obra o tan a prop com sigui possible. 

b) han de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, 

especialment a les cruïlles. 

c) no poden situar-se als passos de vianants ni davant seu, ni guals ni reserves 

d'estacionament i parada ni en les zones de prohibició d'estacionament. 

d) en cap cas poden esser col·locats totalment o parcialment sobre les tapes 

d’accés de serveis públics, sobre boques d'incendi, escossells dels arbres ni, en 

general, sobre cap element urbanístic, la utilització del qual pugui dificultar en 

circumstancies normals o en cas d’emergència. 

e) quan els contenidors i sacs hagin de romandre al carrer durant la nit han de dur 

incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables. 

 

4. Els contenidors i sacs per a obres han de presentar a l'exterior, de manera 

perfectament visible i en tot moment, el nom o la raó social i el telèfon del propietari 

o de l'empresa responsable. 

5. Un cop plens, els contenidors i sacs han d'esser tapats immediatament amb 

materials adequats a fi que no es produeixin vessaments de materials de materials 

residuals a l'exterior. 

6. Els contenidors i sacs per a obres han de ser retirats de la via pública: en acabar el 

termini atorgat en la llicència d'obres, quan siguin plens, per buidar-los, i sempre el 

mateix dia que s'hagin omplert, en qualsevol moment, a requeriment dels agents de 

l'autoritat municipal. 

7. En retirar el contenidor o sac, el titular de la llicència d'obres ha de deixar en 

condicions perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada. 

8. El titular de la llicència d'obres es responsable dels danys causats al paviment de 

la via pública i n'ha d'informar immediatament al servei municipal corresponent. 

9. En tots cas el propietari dels sacs també seran els responsables.   

 

 

Article 41.- Reserva estacionament per càrrega i descàrrega material d'obres 

 

1. Les reserves d'estacionament per mudances i per càrrega i descàrrega de material 

d'obres estaran subjectes a autorització administrativa d’ocupació temporal de la via 

publica que determinarà les condicions de la reserva. 
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2. La utilització de les zones de càrrega i descàrrega es farà de forma que no causen 

molèsties als ciutadans i sempre dintre de l'horari autoritzat. 

 

3. La senyalització de l'espai reservat, en la que constarà l'horari de limitació, serà a 

càrrec dels interessats d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics i la policia 

local o sol·licitant que es faci càrrec la policia local, previ pagament de les taxes 

corresponents en aquest concepte. 

 

4. L'espai reservat serà utilitzat única i exclusivament per a tasques de càrrega i 

descarrega, no podent-se ocupar amb cap tipus de maquinària, eines, contenidors, 

materials de construcció, mobles, etc. 

 

5. La zona reserva i la d’influència, es mantindrà en correctes condicions de neteja i 

lliures de qualsevol brutícia. Si la carrega i descarrega ocasiona brutícia i/o 

abocaments de terra o els camions al circular l'enfanguen, s’haurà de netejar 

immediatament en acabar la càrrega i descàrrega. 

 

6. En finalitzar el termini atorgat de llicència d’ocupació, es retiraran tots els elements 

de senyalització i es restituirà la via pública a les condicions originaries. 

 

7. El/la titular de la llicència d'obres, en cas que la reserva sigui per motius d'una obra, 

o l'usuari del servei de la mudança, seran els/les responsables dels danys causats 

al paviment de la via publica i han d'informar immediatament al servei municipal 

corresponent. 

 

Article 42.- Rases i cales a la via pública 

 

1. En l’execució d'obertura de rases i cales a la via pública s'han d'observar els 

següents extrems: 

 

2. En cap cas es podrà obrir una rasa amb una longitud superior a 100 m, i no podrà 

romandre oberta per un període superior a cinc dies, la qual, haurà de ser tapada 

abans de començar l'obertura d'un altre tram d'igual longitud. Tampoc no podran 

ser interceptats els accessos a habitatges i locals comercials i industrials. Les rases 

efectuades com a conseqüència de campanyes comercials hauran d'efectuar-se 

segons el calendari d’execució proposat. Les cales s'hauran d'obrir per carrers i no 

es podrà començar un carrer fins que no s'hagi fet la reposició de l'anterior. La 

reposició d'encreuaments en la calcada s’haurà d'efectuar el mateix dia de la seva 

obertura, excepte si s'escau en festiu, en aquest cas la reposició s’efectuarà el dia 

hàbil següent. 

 

3. Totes les rases i cales que s’efectuïn a la via pública hauran d'estar correctament 

protegides, d'acord amb la normativa de seguretat, les condicions fixades en la 

llicencia d'obres i totes aquelles normes que li siguin d’aplicació. Qualsevol 

modificació de l’ocupació sol·licitada o de la llicència atorgada haurà de ser 

comunicada immediatament a l'Ajuntament. 
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4. Una vegada acabada la rasa, tota la zona d'obres haurà de quedar completament 

neta, sense restes de morter, formigó o terra, ni restes amb materials utilitzats per 

a la reposició. També s’haurà de netejar amb aigua a pressió. 

 

5. Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i especialment del trànsit urbà, 

l’Administració municipal podrà imposar la modificació de les condicions de la 

concessió, sense que el peticionari tingui dret a cap tipus d’indemnització. 

 

6. El/la titular de l’autorització haurà de reposar el paviment de la via pública en les 

mateixes condicions que estava abans de començar l'obra i immediatament un cop 

acabada. 

 

Article 43.- Tancaments i talls de carrers 

 

1. S’entendrà per tancament o tall de carrers quan quedi impossibilitada la circulació 

a la resta d'usuaris amb motiu d'activitats comercials, professionals, industrials, 

construccions o similars. 

 

2. No s’autoritzarà aquesta ocupació privativa de la via pública si es poden preveure 

altres solucions alternatives que causin menys perjudicis a la circulació de les 

persones i transit. 

 

3. Un cop finalitzada la tasca objecte del talls del tall o tancament del carrer, el titular 

de la llicencia serà responsable de la restitució de la via publica, tant l'espai atorgat 

com la zona d’influència, a les condicions originaries de neteja i normalitat. 

 

4. Les senyalitzacions dels talls i tancaments de carrers correspondran al sol·licitant o 

per part  de la policia local, previ pagament de la taxa corresponent en aquest 

concepte, sota les directrius de la Policia Local, que determinarà la senyalització 

adient i, si s'escau, les cruïlles afectades. 

 

5. El tancament o tall de carrer s’ajustarà a l'horari expressament autoritzat no podent 

romandre la via pública en aquesta situació per mes espai de temps. 

 

Article 44 .- Sol·licitud i documentació 

 

Per a la tramitació de la llicència,  s’haurà de formular amb el model oficial corresponent, 

com a mínim 15 dies abans de la data prevista de l’ocupació, adjuntant les dades i la 

documentació següents: 

 

1. En tots els supòsits: 

 

a) Plànol de situació, ubicant les afectacions i elements a instal·lar. 

b) Justificant de pagament, liquidació pagament taxa per ocupació de la via pública. 
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2. Bastides 

 

a) Pla de muntatge, utilització i desmuntatge (obligatori si la bastida té més de 6 m 

d’alçada i/o més de 8 m entre suports i/o s’intal.la a més de 24 m d’alçada 

respecte del carrer). 

b) Assegurança Responsabilitat Civil específica per la instal·lació. 

c) Declaració responsable segons model adjunt. 

d) Qualsevol altra que exigeixi la legislació vigent o es consideri adient a criteri dels 

tècnics municipals. 

 

3. Grues  

 

a) Projecte visat i signat per la propietat. 

b) Full de assumeix de tècnic competent.Certificat de l’EIC a efectes de la tramitació 

de la llicència municipal. 

c) Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (300.500*) 

d) Certificat final de instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional. 

e) Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final de instal·lació), degudament diligenciats 

i segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

f) Plànols i alçats de la instal·lació, descripció, com també els seus manuals, si 

s’escau segons la naturalesa de l’element. 

 

D) Activitats de publicitat 

 

Article 45.- Definició 

 

1. S’entén per publicitat tota acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol 

tipus d’informació de productes o serveis, amb la finalitat de promoure'n el consum 

o contractació. 

 

2. La publicitat haurà d'esser veritable, lleial i no atemptarà contra la dignitat i els drets 

de les persones, ni incorporarà missatges gràfics o escrits que de manera directa, 

indirecta o subliminal siguin susceptibles de fomentar el racisme, la xenofòbia, la 

discriminació de gènere, la insolidaritat social o de comportar menyspreu o 

ignorància del sistema de valors inherents a la nostra societat. 

 

3. Queda especialment prohibit enganxar o col·locar publicitat comercial als elements 

de mobiliari urbà (fanals, arbres, parades de d’autobús, etc.)façanes dels edificis, 

parabrises dels vehicles o qualsevol altre lloc específicament a publicitat.   

 

4. Aquesta ordenança no regula els rètols d'establiments comercials o industrials, ni 

les accions dutes a terme durant les campanyes electorals. 

 

5. La col·locació de pancartes, banderoles, plafons, plafons de peu, cartells, adhesius 

o qualsevol altra forma de comunicació, amb fins publicitaris o no, haurà d'efectuar-

se únicament en els llocs expressament autoritzats per l'ajuntament. En cap cas es 

podran ocultar els elements arquitectònics amb interès significatiu per la ciutat ni 

produir limitació i/o confusió amb els senyals i cartells indicatius de transit i circulació 
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6. Quan l'element publicitari s'instal·li en un bé privat, però volant sobre la via pública, 

serà necessària a més del permís de la persona titular de l'esmentat bé, 

l’autorització de l'Ajuntament. 

 

7. L'Ajuntament, en els casos recollits en els apartats anteriors, podrà adoptar la 

mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o publicitat quan es 

realitzi sense l’autorització municipal corresponent, amb càrrec a la persona 

responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la imposició de les sancions 

corresponents. 

 

8. L'Ajuntament, de forma subsidiària, podrà retirar o reparar els danys efectuats per 

la col·locació d'una pancarta, cartell i/o qualsevol altra forma de propaganda i/o 

publicitat en un bé privat, sempre que ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o 

a la seguretat de la ciutadania, amb càrrec a la persona responsable, directa o 

subsidiària, i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. 

 

9. Es considerarà responsable directe de la infracció la persona, física o jurídica, que 

promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat anunciant), considerant-

ne responsable subsidiària la persona autora material dels fets. 

 

 

Article 46.- Tipus de publicitat 

 

1. Publicitat estàtica: és aquella que es serveix d'un suport fix. Es distingeixen dos tipus 

de publicitat estàtica: identificació i propaganda. 

 

a) Identificació: és tota expressió gràfica en un suport fix encaminada a difondre 

entre el públic la informació de l’existència d'una activitat en el mateix indret on 

es du a terme. 

b) Propaganda: és tota expressió gràfica en un suport fix encaminada a difondre 

entre el públic marques, símbols o qualsevol tipus d’informació de productes i de 

serveis, amb la finalitat de promoure, de forma directa o indirecta, el consum, el 

coneixement o la contractació de bens mobles o immobles o de serveis. 

 

2. Publicitat dinàmica: és aquella feta mitjançant el contacte directe amb els possibles 

usuaris o clients i amb la utilització preferent, per posar−la en pràctica, de zones de 

domini públic, vies i espais lliures públics i zones privades de concurrència o d'us 

públic. La publicitat dinàmica es pot fer amb els següents sistemes: 

 

a) Publicitat manual: es el repartiment en ma o la col·locació de material imprès 

mitjançant el contacte directe entre el personal autoritzat per repartir la publicitat 

i els seus receptors amb caràcter gratuït i utilitzant les zones de domini públic, 

vies i espais lliures públics i zones privades de concurrència o us públic. 

b) Repartiment domiciliari: es la distribució de material publicitari, en qualsevol tipus 

de suport material, directament als propietaris o als usuaris d'habitatges, oficines 

i despatxos, o mitjançant la introducció a les bústies individuals o a les porteries 

dels immobles. 
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c) Mitjançant l’ús de vehicles: es l’ús d'elements de promoció o publicitat situats en 

vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió de missatges publicitaris pels 

mitjans audiovisuals que s'hi instal·lin. 

d) Oral: es la transmissió dels missatges de viva veu i, si escau, amb l'ajut de 

megafonia o d'altres mitjans auditius auxiliars, mitjançant el contacte directe 

entre el personal autoritzat i els possibles usuaris/es en zones de domini públic, 

vies i espais lliures públics i zones privades de concurrència o d'us públic. 

e) Telemàtica: es l'enviament de missatges per telèfon, fax, correu electrònic o per 

qualsevol altre mitja informàtic. 

 

 

Article 47.- Modalitats publicitàries a la via pública 

 

Les activitats publicitàries a la via pública podran adoptar les modalitats següents, entre 

altres: 

 

A) Senyalització urbana d’orientació 

B) Tanques publicitàries i cartelleres (període transitori) 

C) Mupi 

D) Pancartes 

E) Banderoles, plafons i plafons de peu 

F) Cartells i adhesius 

G) Publicitat en vehicles 

H) Repartiment de publicitat 

I) Publicitat acústica 

J) Altres 

 

A) Senyalització urbana d’orientació 

 

Article 48.- Definició 

 

Es denomina punt d’informació direccional , a les estructures d’implantació estàtiques, 

situades a la via pública, susceptibles de contenir la senyalització indicativa de les 

direccions dels establiments. 

 

En tot cas l’Ajuntament haurà de disposar d’un Manual de senyalització urbana 

d’orientació per unificar criteris des senyalització viària.  

 

Article 49.- Instal·lació i manteniment de les senyalitzacions 

 

1. La col·locació i manteniment de la senyalització informativa, es realitzarà 

exclusivament per una empresa autoritzada per l’ajuntament o per mitjans propis de 

l’ajuntament, per tal d’unificar les senyalitzacions, que pel fet d’estar instal·lades a la 

via pública, són de competència municipal. 

 

2. La senyalització, un cop instal·lada, passarà a ser de propietat municipal. 
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3. Els punts d’informació instal·lats, sense la preceptiva autorització municipal, seran 

retirats amb repercussió de les despeses a l’interessat, sense perjudici de la 

imposició de les sancions que en el seu cas procedeixin. 

 

4. Les senyalitzacions, es podran instal·lar individualment o agrupades, depenent de la 

situació amb un màxim de sis/vuit en aquestes últimes. 

 

Article 50 . Procediment d’atorgament de les llicències per la senyalització urbana 

d’orientació. 

 

1. Les llicències es concediran a sol·licitud dels interessats, prèvia aportació dels 

documents acreditatius dels següents extrems: 

 

a) Alta registre municipal d’Activitats. 

b) Plànol de situació de l’establiment esmentat i dels punts informatius que es 

sol·liciten. 

c) Nom de l’establiment esmentat i número de punts informatius que es sol·liciten. 

 

2. Presentada la instància i documentació a que es refereix l’apartat anterior, s’acordarà 

la seva concessió o denegació segons compleixi tots els tràmits previstos en aquesta 

ordenança i en funció de la necessitat i conveniència per l’interès públic del servei a 

prestar. 

 

3. En el supòsit de concessió de la llicència , l’informe fixarà el cost de la instal·lació 

en funció del número de punts d’informació, el qual comprendrà el cost complet de 

subministrament i col·locació ( rètol i pal inclosos encara que s’aprofiti un pal 

existent) del punt d’informació, i la taxa anual que vindrà fixada per la quota 

establerta, en la taxa municipal per ocupació i aprofitament de la via pública. 

 

4. Autoliquidació dels drets municipals corresponents. 

 

Article 51.- Termini de les llicències 

 

1. Les llicències s’atorgaran per un període de cinc anys, prorrogables prèvia petició 

expressa del titular, un mes abans del seu venciment i s’atorgaran per un període 

de la mateixa duració. 

2. Transcorregut el citat termini, es valorarà l’estat de conservació dels rètols i es 

determinarà si s’ha d’iniciar un nou expedient per a fer rètols nous. Si es dóna el 

cas aquests aniran a càrrec de l’establiment. 

 

Article 52.- Finalització de la senyalització 

 

1. Els interessats hauran de sol·licitar la baixa de les senyalitzacions dels punts 

d’informació, per tal que l’Ajuntament els retiri, en el cas que cessin l’activitat o cessi 

l’interès de mantenir la senyalització. 

 

2. L’ajuntament retirarà la senyalització quan: 

 

a) L’establiment cessi la seva activitat i no ho comuniqui en un termini de 6 mesos. 
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b) Existeixi impagament de la taxa corresponent ocasionarà la revocació de la 

llicència. 

 

Article 53.- Tanques publicitàries i cartelleres 

 

1. S’entén per tanca publicitària i cartellera, als efectes d'aquesta Ordenança, el suport 

estructural fix, de figura regular i mides normalitzades, dotat d'un marc, que es 

destina a la transmissió de missatges publicitaris mitjançant la col·locació de cartells 

o imatges de contingut variable en el temps. 

2. Tan sols s’admetran les tanques que estan situades de manera provisional en 

tanques d’obres mentre s’executen. Els canvis de publicitat s’han de fer de manera 

que no s’embruti la via pública. 

3. Les tanques publicitàries en el domin públic que no tinguin cap identificació, es 

considerarà a tots els efectes com uns instal·lació anònima i, per tant, sense titular. 

L’ajuntament en aquest cas pot retirar immediatament les tanques sense necessitar 

cap més tràmit. 

4. Es podrà instal·lar publicitat prèvia llicència a les tanques d’obres provisional mentre 

duri l’obra. 

 

Article 54.- Mupis 

 

1. S’entén per mupi (mobiliari urbà per a publicitat integrada) el suport publicitari 

construït amb matèries consistents i duradores, de figura regular, dotat de marc i 

tancament de vidre, visible a dues cares i destinat a la col·locació de cartells a la 

seva part interior. 

 

2. La instal·lació d'aquests elements es sotmetrà a concurs públic. 

 

Article 55.- Pancartes 

 

1. S’entén per pancarta el cartell de tela, plàstic o lona, de forma allargada, sostingut 

generalment entre dos punts de fixació, que anuncia un esdeveniment. 

 

2. Per a la col·locació d'una pancarta s’haurà de demanar autorització per escrit a 

l'Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data de 

instal·lació. 

 

3. L'Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d'associacions, ens públics o entitats 

legalment reconegudes en el Registre Municipal d'Entitats, la col·locació de 

pancartes relacionades amb activitats i esdeveniments de caràcter puntual d’interès 

públic. Les entitats autoritzades s'han de comprometre a retirar aquests elements 

en un termini de tres dies, comptats des de l'acabament de l'activitat o 

esdeveniment, excepte quan es renovi motivadament i per raons justificades el 

termini abans de la seva caducitat, fet que nomes podrà produir una vegada. 

 

4. Nomes podran penjar pancartes les entitats autoritzades en els llocs habilitats amb 

aquesta finalitat, o be en el mateix lloc de l'acte o esdeveniment el dia de la seva 

realització. 
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5. No es permet instal·lar o retirar els elements publicitaris recolzant escales als fanals, 

semàfors, entre altres. Caldrà utilitzar camions amb cistella, o escales de tisora, 

complint sempre les mesures de seguretat pertinents. 

 

6. Quan les pancartes s’instal·lin per damunt d'una calcada, s'hauran de penjar a una 

alçada mínima de 4.80 m per tal de respectar el gàlib màxim dels vehicles establert 

al Reglament General de Circulació. 

 

7. Les pancartes hauran de tenir la mida adequada per l'espai on es volen penjar, de 

manera que el sistema de subjecció sigui suficient per a suportar l’acció del vent i 

hauran de disposar dels ullets necessaris per a la seva correcta col·locació. 

 

8. Les pancartes podran estar instal·lades a la via publica un període màxim de dues 

setmanes prèvies a la celebració de l'acte que promocionen i durant la seva 

realització. 

 

9. Les pancartes no podran ser de caràcter comercial, tot i que podran contenir la 

imatge, el logotip o el missatge de l'empresa o empreses patrocinadores de l'acte. 

 

 

Article 56.- Publicitat dinàmica: requisits generals 

 

1. L'activitat de publicitat dinàmica resta subjecta a llicència municipal prèvia que es 

podrà concedir per a accions publicitàries concretes o per un termini determinat 

màxim de dos anys. Tanmateix, l’autorització de l'activitat esta subjecta al pagament 

de la taxa d'acord amb les Ordenances fiscals. 

 

2. L'exercici de l'activitat de publicitat dinàmica ha de respectar, pel que fa al contingut, 

la dignitat de les persones especialment a la infància, las joventut i la dona, i també 

als sectors socials mes marginats. 

 

3. Tot el material imprès per a dur a terme qualsevol tipus de publicitat dinàmica ha de 

ser preferentment reciclat i reciclable. 

 

4. El material publicitari, sigui de les característiques que sigui, haurà de portar en lloc 

visible una identificació de l'empresa distribuïdora. 

 

5. El material publicitari de paper ha de dur obligatòriament una llegenda que aconselli 

dipositar-lo en contenidors de recollida selectiva. 

 

6. Queda expressament prohibida tota publicitat que concorri en engany i deslleialtat o 

que contingui, tant en el text com les imatges, qualsevol tipus de missatge subliminar. 

 

Article 57.- Exclusions en la publicitat dinàmica 

 

1. No tenen la consideració de publicitat dinàmica les activitats següents: 

 

2. La publicitat electoral, en els aspectes que són regulats per la legislació electoral. 
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3. Els missatges i els comunicats de les administracions públiques en matèria d’interès 

general, fins i tot quan la distribució es dugui a terme per mitja d'empreses 

publicitàries independents. 

 

4. Les comunicacions i els missatges relatius a les matèries de seguretat pública, 

protecció civil o emergències. 

 

Article 58.- Publicitat en vehicles 

 

S’entén per publicitat en vehicles tots aquells rètols col·locats a l'interior o exterior del 

vehicle amb fins publicitaris. 

 

1. Nomes es permet la col·locació de publicitat a l'interior dels vehicles en el cas de la 

venda del mateix vehicle, sempre que sigui realitzada pel seu propietari. En el cas de 

publicitar altres elements, es consideraran responsables de la infracció el/la titular del 

vehicle i l'empresa anunciadora. 

 

2. No es permet col·locar fulletons als parabrises dels vehicles. Serà responsable de la 

infracció l'entitat o empresa anunciadora. 

 

3. La col·locació de publicitat als busos i taxis queda sotmesa a la regulació de 

l’Administració competent i a la normativa sectorial d’aplicació. 

 

Article 59.- Repartiment de publicitat 

 

1. S’entén per repartiment de publicitat la distribució de fulletons, catàlegs i altres 

publicacions 

 

2. La publicitat serà dipositada a l'interior de les bústies i/o en aquells espais que els 

veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva col·locació. Es 

prohibeix expressament deixar la publicitat al terra dels vestíbuls de les vivendes. 

 

3. Entenent que la bústia es un be privat, les empreses distribuïdores de material 

publicitari hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies, els 

propietaris de les quals indiquin expressament la voluntat de no rebre'n. 

 

4. Es prohibeix escampar i llençar tota mena de fulls volants i materials similars a la via 

publica. 

 

5. Els serveis municipals procediran a netejar la part de l'espai urbà que s'hagi vist 

afectada per la distribució o la dispersió de fulls volants i imputarà a llurs responsables 

el cost corresponent als serveis prestats, sense perjudici de la imposició de les 

sancions que corresponguin. 

 

6. Les empreses de distribució de material publicitari a les bústies hauran de recomanar 

als seus clients que no usin paper clorat, que evitin la plastificació i els prospectes 

setinats, i que afavoreixin l’ús de tintes ecològiques. 
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Article 60.- Publicitat oral 

 

La publicitat oral, sonora o acústica requerirà d’autorització municipal i estarà subjecta 

a les limitacions i condicions regulades a l’Ordenança municipal de soroll i vibracions. 

 

Article 61.- Llicències de publicitat: condicions generals 

 

1. L’autorització es concedeix únicament per a allò que afecta la competència municipal, 

llevat el dret de propietat, i sense perjudici de tercers o l’obtenció d’autorització 

d'altres administracions si fos el cas. No podrà ser invocada per eliminar o disminuir 

responsabilitat civil o penal en que incorri el beneficiari en l'exercici de les seves 

activitats publicitàries. 

 

2. L’ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants que s’establirà 

depenent del tipus de via, l’afluència de vianants i altres aspectes que incideixen en 

l’ús general de la via publica. En qualsevol cas, l'amplada mínima del pas haurà de 

ser de 0,90 metres, com a mínim, a les vies ordinàries i de 150 cm a les vies o trams 

de gran afluència de vianants, i sempre de forma que la ubicació no envaeixi els 

passos de vianants i no impedeixi l’accés al mobiliari o als serveis públics. 

 

Article 62.- Obligacions del titular a l’extinció de la llicència 

 

1. Extingida l’autorització, el/la titular ha de: 

 

− Posar fi a l’ús o ocupació. 

− Retirar les instal·lacions o els elements de la seva propietat situats a la via 

publica. 

− Reposar, o si fos el cas, reparar els elements de la via publica afectats 

directament o indirectament per l’ús autoritzat i restituir−los al seu estat inicial, i 

reparar, si s'escau, els danys causats, prèvia autorització municipal i sota la 

inspecció dels serveis tècnics municipals competents. 

 

2. La manca o defecte de reposició en els casos tant de terminació normal com de 

resolució anticipada o revocació, o el defecte de reparació dels danys causats, 

habilita l'Ajuntament per actuar subsidiàriament per compte del titular de 

l’autorització. 

 

Article 63.- Filmacions, gravacions i fotografia publicitària 

 

1. Es podran realitzar filmacions de pel·lícules, espots publicitaris, gravacions en vídeo 

i preses de fotografia publicitària per catàlegs o similars, a la via publica o en espais 

lliures públics prèvia obtenció de llicencia, que determinarà les condicions. Sols 

tindran dret a aquestes llicencies les persones físiques o jurídiques dedicades a 

activitats audiovisuals. 

 

2. Filmacions majors: inclou totes les filmacions de pel·lícules cinematogràfiques, 

espots publicitaris, etc. Amb finalitat lucrativa que requereixin l’ocupació de la via 

publica sense limitació, amb aparelles o vehicles, (càmeres de cine, grues, focus 
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estàtics, grups electrògens, cadafals, escenaris, decorats, camions, etc) que 

produeixin l'entorpiment del transit de vianants o rodat, sense limitació de medis ni 

del personal. 

 

3. Gravacions menors: s'integraran en aquest apartat aquelles gravacions de 

reportatges, documentals, concursos, espots publicitaris i imatges de videoclips 

musicals o similar, efectuades amb finalitat lucrativa mitjançant càmeres lleugeres de 

vídeo, sense interferir el transit rodat ni el de vianants, que no utilitzin tanques, 

decorats, grups electrògens o altres mitjans similars i que els vehicles empleats siguin 

del tipus turisme o furgoneta. 

 

Per aquestes filmacions o gravacions es compliran les condicions generals aplicables 

per a les filmacions. Es podran concedir llicencies genèriques de duració no superior a 

un any. 

 

4. Amb la finalitat de donar facilitats per a l’ocupació de la via pública amb motiu de 

filmacions i gravacions, a aquelles empreses productores cinematogràfiques o de 

televisió, es podran concertar convenis de col·laboració. 

 

5. Fotografia publicitària: Sols es podrà autoritzar l'activitat de preses de fotografia 

publicitària a la via publica o espais lliures de titularitat municipal per a la realització 

de catàlegs o similars, i d'acord amb la llicencia municipal. Es prohibeix l'activitat de 

fotografia ambulant amb finalitat lucrativa. 

 

6. Filmacions, gravacions i preses fotogràfiques amb regim de comunicació: presa de 

fotografies, filmacions o gravacions quan es tracti de curtmetratges experimentals, 

programes informatius, culturals o artístics i practiques de camp d'escoles de cine o 

de fotografia, realitzades amb càmeres mòbils, la finalitat primordial de la qual no 

sigui lucrativa ni s'ocupi la via pública amb infraestructures, excepte trípode i 

elements senzills que no dificultin el transit de vianants o rodat. A aquests efectes no 

es considerarà finalitat lucrativa, el cost dels treballs de la pròpia filmació o presa 

fotogràfica, sinó la comercialització que després es faci. 

 

7. Elements auxiliars de filmacions o preses de fotografies amb motiu d'activitats 

realitzades dins espais de propietat privada: quan en motiu de la realització de 

filmacions dins espais privats s'hagi d'ocupar la via publica amb elements auxiliars, 

com poden ser generadors elèctrics, grues, focus o altres elements, sols s’haurà de 

sol・licitar la llicència d’ocupació de la via pública o reserva d'espai corresponent i 

ingressar les taxes que correspongui per aquest concepte. 

 

8. Tots els/les sol·licitants hauran de disposar d'una pòlissa d'assegurances de 

responsabilitat civil suficient per cobrir tots els danys materials i personals que es 

puguin derivar de la filmació o gravació. 

 

9. Un cop acabades les filmacions, gravacions o sessions fotogràfiques, els/les titulars 

de la llicencia/autorització seran els responsables de netejar i deixar la via pública o 

l'espai públic en les mateixes condicions d'abans de començar l'activitat. 
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F) Altres supòsits d’ús 

 

Article 64 .- Ocupacions amb finalitat informativa 

 

1. Es podran autoritzar taules informatives a aquelles persones físiques o jurídiques que 

acreditin no tenir finalitat lucrativa, a les ONG’S o les promogudes per organismes 

autònoms municipals, entitats rodenques, sindicats i partits polítics. 

 

2. Es podran autoritzar taules petitòries a la via pública per efectuar la captació 

d’aportacions econòmiques destinades a causes humanitàries concretes plenament 

justificades, d’especial significació ciutadana o d’interès general, i a entitats sense 

ànim de lucre. 

 

3. Les taules informatives no podran interferir la circulació rodada o dels vianants ni 

coincidir amb la programació d’activitats de gran concurrència a la via pública. 

 

4. Queda prohibida la venda o comercialització de productes. 

 

5. Els actes o activitats realitzades en la via pública amb la mateixa finalitat que les 

taules. 

 

6. informatives, qualsevol que sigui el nom que se li doni, tindran el mateix tractament 

previst per aquestes. 

 

7. Es permetrà que les taules informatives estiguin sota una carpa de dimensions 

màximes 3,00 x 3,00 metres. Per a la seva fixació no es podran fer perforacions al 

paviment. 

 

8. Aquestes ocupacions de caràcter no lucratiu estan exemptes de taxes. 

 

Article 65  .- Ocupacions amb elements desmuntables d’ús comercial 

 

1. Les màquines de venda automàtica han  ser objecte d'homologació prèvia i s'hi han 

de fer constar els advertiments que amb caràcter obligatori estableix la normativa 

d'ordenació del comerç minorista. 

 

2. De conformitat amb la normativa relativa a la prevenció i assistència en matèria de 

substàncies que poden generar dependència no és permesa la instal·lació de 

màquines de venda automàtica de tabac o begudes alcohòliques a la via pública o 

en llocs accessibles des d'aquesta. 

 

3. Les atraccions infantils que s’instal·lin a la via pública o a l’aire lliure s’han de regular 

per la normativa vigent.  

 

Article 66.- Celebracions sense ànim de lucre 

 

1. La utilització d'espais públic per celebracions infantils particulars i activitats escolars, 

restarà subjecta al bon us de l'espai, a tenir cura de la gespa, flors i altres especies 
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vegetals, a respectar el mobiliari i a deixar l'espai amb les mateixes condicions de 

neteja que estava. Els residus generats per l'activitat han de ser recollits 

selectivament i degudament dipositats als contenidors per a la recollida selectiva 

ubicats a les proximitats dels parques i espais públics. 

 

2. Els/les responsables de l'activitat, pares/mares/tutors, mestres/escoles o els titulars 

de qualsevol altra activitat, hauran de comunicar a l'Ajuntament el tipus d'activitat que 

desenvoluparan i el nombre d'assistents. 

 

3. No es podrà utilitzar mobiliari privat per a la celebració com poden ser taules, cadires, 

taulells, etc. 

 

4. Els usuaris dels espais públics s'abstindran de produir sorolls de qualsevol tipus 

mitjançant l’ús d'aparells amplificadors o similars, especialment aquells que puguin 

ser susceptibles de pertorbar la tranquil·litat d'altres usuaris. 

 

 

Article 67.-  Focs i activitats pirotècniques. 

 

1. És prohibit d'encendre foc i fer activitats  pirotècniques (fogueres de Sant Joan, Sant 

Pere, castells de focs, correfocs i similars) a la via pública i als espais públics i en 

especial a les   ones arbrades i espais naturals, sense la  corresponent autorització, 

que podrà ser atorgada amb motiu de manifestacions de  cultura popular sempre que 

aquest permís no  entri en conflicte amb disposicions de rang superior. 

 

2. En aquests supòsits caldrà disposar com a mínim de 4 extintors de pols seca de 6 kg 

i estendre la quantitat de sauló necessària, per tal de prevenir possibles riscos. En 

tot cas s’haurà d’aplicar la normativa sectorial vigent. 

 

3. Respecte dels castells de focs, l’organitzador ha de presentar una pòlissa 

d’assegurança que cobreixi suficientment el risc de responsabilitat civil, així com 

l’últim rebut acreditatiu d'estar al corrent del pagament. 

 

4. L'ús a la via pública de la resta de material pirotècnic catalogat com a classe I, II i III 

sempre es durà a terme sota la responsabilitat, el respecte i la seguretat de les 

persones i de les coses. En tot cas, restarà prohibit el seu ús especialment en les 

zones destinades a parcs infantils. 

 

5. Els agents de la Policia Municipal, de donar-se les circumstàncies de l'apartat anterior 

podran intervenir el material pirotècnic. 

 

Article 68.- Taulells, expositors de mercaderies 

 

Taulells, expositors de mercaderies o altres elements que ocupin alguna porció de 

l'espai públic, quan siguin relegables i l’ocupació sigui transitòria. 

 

1. Únicament s’autoritzarà la disposició de mercaderies fora dels establiments 

comercials de fruites i verdures i flors en els casos que, segons inspecció, es permeti 

un pas de vianants adequat en funció del tipus de via, afluència de vianants i altres 

criteris relacionats amb l’ús general de la via pública i l’interès general. 
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2. En aquest cas, les fruites i verdures han d'estar protegides contra qualsevol focus de 

contaminació i de la presencia d'insectes i altres animals. S'han de col·locar de forma 

que quedi preservat i garantit el seu perfecte estat per al consum, utilitzant caixes de 

materials que resultin adequats des del punt de vista higiènic sanitari d'aquells 

aliments que per la seva naturalesa no sigui necessari pelar-los per al seu consum. 

 

3. L’expositor ha d’estar arrambat ala façana de l’establiment amb una longitud màxima 

d’1 metre de fondària i dipòsits de manera que no sobre surti cap element al voltant 

de la superfície i els suports en projecció de les canonades  fins a terra.  

 

Article 69.- Parades, teules, casetes per a la venda ocasional d’articles. 

 

1. Com a criteri general, queda prohibida la venda ambulant o no sedentària, tant en 

llocs fixos com des de vehicles a tota la població, fora dels dies i els espais reservats 

als mercats setmanals. 

 

2. No obstant això, i com a excepció, es pot autoritzar la instal·lació i explotació de 

parades, taules i casetes per a la venda ocasional d'articles amb motiu dels 

esdeveniments següents: 

 

a) Fires de l'artesania 

b) Diada Sant Jordi 

c) Fora estocs 

d) Altres anàlegs. 

 

3. L'Ajuntament indicarà on es podran ubicar les parades de venda no sedentària a la 

via pública i quedarà totalment prohibida la instal·lació de parades fora d'aquests 

emplaçaments. Tanmateix, es reserva el dret a modificar les ubicacions per motius 

d’interès públic. 

 

Els emplaçaments autoritzats per l'Ajuntament no podran obstaculitzar la visibilitat 

o l’accés a cap establiment permanent. 

 

4. Quan els productes a la venda siguin aliments, a mes han de complir les 

prescripcions de la normativa sectorial sobre aliments i establiments alimentaris. 

 

5. L’autorització que habiliti per exercir la venda no sedentària es personal i 

intransferible. 

 

Aquesta autorització ha de ser aportada i exhibida a requeriment dels agents de la 

autoritat que ho sol・licitin. Igualment es obligació exhibir les factures i els 

documents que acreditin la procedència de les mercaderies. 

 

Els/les titulars de l’autorització de l’ocupació de la via pública seran els/les 

responsables dels danys i perjudicis que se'n puguin derivar i en tots els casos es 

necessari disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament 

amb cobertura suficient per garantir-ne el rescabalament. 
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6. Resta prohibit a tot el municipi la instal·lació de casetes o qualsevol altra estructura 

per a la venda de petards. 

 

7. Resta prohibit a tot el municipi, a excepció de celebracions especials com poden 

ser festes o fires, la instal·lació de xurreries. Aquesta prohibició no afecta a les 

xurreries autoritzades en els mercats ambulants, les quals, podran exercir l'activitat 

mentre duri l'actual llicència. 

 

Secció 3. Ús privatiu 

                                    

Article 70.- Definició  

 

1. L'ús privatiu és el que comporta l'ocupació directa o immediata dels espais o les 

instal·lacions públiques, de forma que els altres usos queden limitats o exclosos. 

 

2. L'ús privatiu de vies o espais públics  queda sotmès a llicència, que s'ha d'atorgar tot 

ponderant discrecionalment la utilitat pública de l'ocupació que se sol·licita i el 

perjudici que hom causa als altres usos o activitats. 

 

3. L'ús privatiu que comporta l'afectació del domini públic a una activitat o bé la seva 

transformació o modificació resta sotmès a concessió. 

 

 

Article 71.- Supòsits d'ús privatiu 

 

Es consideren d'ús privatiu les activitats ocupacions i aprofitaments següents: 

 

a) Quioscos fixos i permanents. 

b) Columnes i plafons d'anuncis. 

c) Qualsevol d'altres anàlegs. 

 

 

TITOL III.- REGIM SANCIONADOR 

 

Article 72.- Regim sancionador 

 

L'incompliment de les disposicions que conte aquesta Ordenança constitueix infracció 

administrativa i el procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als 

principis generals establerts al Títol IV de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions publiques; la Llei 40/2015, de l'1 

d'octubre, de regim jurídic del sector públic. 

 

 

Article 73.- Òrgans competents 

 

L'alcalde/ssa o regidor/a en qui hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els 

procediments sancionadors i imposar les sancions corresponents. 
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Article 74.- Responsabilitats 

 

Seran responsables directes de les infraccions d'aquesta Ordenança: 

 

Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret del 

supòsit que siguin menors d'edat o que hi concorri alguna causa legal d'inimputabilitat. 

En aquest cas respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o les persones 

que posseeixin la custodia o guarda legal. 

 

Les persones titulars de les llicències/autoritzacions quan en motiu de l'exercici d'un dret 

que se'ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta 

ordenança. 

 

Els/les titulars dels establiments en les infraccions en que s'hi faci referencia. 

 

En els supòsits d'ocupacions per obres, els/les titulars de la vivenda o immoble on es 

realitzin les obres. 

 

Subsidiàriament, els constructors i promotors en totes les infraccions relacionades en 

ocupacions de via pública per motius d'obres. 

 

En matèria de publicitat, seran responsables les persones físiques o jurídiques que 

siguin titulars de la llicencia i, si aquesta no existeix, la persona física o jurídica sota la 

relació de dependència de la qual actuï l'autor/l'autora material de la infracció. 

 

Article 75.- Tipificació de les infraccions 

 

Les infraccions es qualificaran de lleus, greus i molt greus. 

 

1. Són infraccions lleus: 

 

a) D’aplicació general: 

 

− Enganxar o col·lar publicitat comercial al mobiliari urbà (fanals, arbres, parades 

d’autobús, senyals transit, etc.) a les façanes dels edificis, als parabrises dels 

vehicles, i a qualsevol altre lloc no destinat específicament a publicitat. 

− No mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d’influència en bones 

condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. 

− Incompliment de les condicions generals o especifiques de la llicencia municipal 

per la qual es concedeix el permís d’ocupació de la via pública. 

− No retirar els material de l’ocupació, previ requeriment de l'Ajuntament, per festes 

tradicionals o altres tipus d'actes. 

− Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal. 

− Exercir la venda ambulant sense autorització administrativa. 

− Utilitzar mobiliari sense permís en els espais públics en les celebracions sense 

ànim de lucre. 
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− L’incompliment de les condicions formals establertes per la llicència 

corresponent. 

− L’incompliment dels deures establerts per aquesta ordenança, que no 

constitueixi infracció greu o molt greu. 

 

b)Terrasses i vetlladors 

 

− No respectar el perímetre permès d’ocupació. 

− Impedir el pas de vianants o de les persones amb mobilitat reduïda. 

− Instal·lar aparells acústics 

− No mantenir l'espai afectat i la seva zona d’influència en bones condicions de 

neteja, salubritat, seguretat i estètica. 

− No disposar en lloc visible de la targeta de la llicència. 

 

 

c)Obres en general 

 

− Ocupar la via pública amb sacs de runa o contenidors sense autorització 

administrativa. 

− Sobrepassar els metres d’ocupació atorgats a la llicència. 

− No garantir el pas mínim per a vianants 

− Manca de senyalització o senyalització incorrecta 

− Manca d'elements adequats per raons de brutícia i seguretat. 

− Manca de tubs per càrregar i descàrregar els materials i els productes 

d'enderroc. 

− No netejar els rastres i les roderes dels espais públics. 

− Deixar obstacles de qualsevol tipus a la via pública. 

− No fer visible el nom o la raó social i el telèfon del propietari o de l'empresa 

responsable dels contenidors. 

− No retirar els contenidors quan siguin plens o quan siguin requerits pels agents 

de l'autoritat. 

− No deixar en perfectes condicions de neteja la superfície de via pública ocupada. 

− Ocupar la zona de reserva d'estacionament amb maquinària, eines, contenidors 

o materials de construcció. 

− No retirar, al finalitzar la llicencia d’ocupació, els elements de senyalització 

− Fer petits abocaments de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció a 

la via pública. 

 

d) Publicitat. 

 

− Manca d’identificació de l'empresa distribuïdora. 

− No respectar l'altura mínima de col·locació de les pancartes. 

− No treure les pancartes el dia següent de la finalització de la llicència. 

− La distribució de publicitat dinàmica sense autorització administrativa. 

− Incomplir les condicions de l'article 59 en el repartiment de la publicitat. 
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2.  Son infraccions greus: 

 

− La comissió en el terme d'un any de tres infraccions lleus. 

− Desenvolupar un us especial o privatiu a la via pública o als espais públics sense 

la corresponent autorització administrativa. 

− Dur a terme un tancament o tall d'un carrer principal sense comunicar-ho al 

servei de la policia local. 

− Incompliment de les condicions en l’execució d'obertura de rases i cales. 

− L'incompliment de les mesures de seguretat, amb ocasió de la realització 

d'obres. 

− Ocupar la via pública amb qualsevol activitat fora dels horaris permesos en la 

llicència d’ocupació. 

− L’ocupació de la via pública sense autorització que pugui comportar un perill per 

a la circulació de vehicles o de vianants. 

− En matèria de publicitat, no retirar les instal·lacions o els elements situats a la 

via pública i/o no reposar els afectats i reparar els danys causats. 

− Distribuir publicitat que de manera directa, indirecta o subliminal sigui susceptible 

de fomentar el racisme, la xenofòbia, la discriminació de gènere, la insolidaritat 

o el menyspreu dels valors inherents a la nostra societat. 

− Sobrepassar els límits de soroll establerts a l’Ordenança municipal de soroll i 

vibracions. 

− No reposar els elements danyats a la via pública un cop extingida la llicència. 

− L'incompliment dels requisits establerts a les llicències. 

− L'incompliment dels requisits de l'article 39 en relació els tancaments d'obres. 

− L'incompliment de les mesures per a la instal·lació de bastides, ponts i ponts 

volats. 

− La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en el període d’un any. 

 

3. Son infraccions molt greus: 

 

− La comissió en el terme d'un any de dos faltes greus. 

− Encendre foc o realitzar activitats pirotècniques a la via pública i als espais 

públics sense la corresponent autorització. 

− La falsedat o l’ocultació dels documents o de les dades exigits per l’Ajuntament 

per tal d’atorgar les autoritzacions. 

−  La reincidència en la comissió d’infraccions greus en el període d’un any. 

 

Article 76.- Sancions 

 

1. Les sancions que s'imposaran als/les responsables de les infraccions seran les 

següents: 

 

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 euros. 
b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros. 
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.500,01 fins a 3.000 
euros. 
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La imposició d’una sanció administrativa no eximirà a l’infractor del deure de reposar la 
situació alterada i els elements urbanístics afectats al seu estat originari, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis causats. 
 
La finalització del procediment sancionador per reconeixement de responsabilitat per 
part de l’infractor, quan la sanció tingui caràcter pecuniari, l’òrgan competent a resoldre 
el procediment aplicarà una reducció del 30% sobre l’import de la sanció proposada.  

 

2. Les quanties de les multes recollides a l'apartat anterior estan dintre dels límits que 

estableix l'article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim 

Local. 

 

Article 77.- Prescripció de les infraccions i sancions. 

 

1. Les infraccions i sancions recollides en la present ordenança prescriuran en els 

terminis establerts en la normativa general de procediment administratiu. Es a dir, les 

infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus en 2 anys i les 

lleus en 6 mesos a comptar de la data de comissió de la infracció. 

 

2. Les sancions prescriuran les molt greus en el termini de 3 anys, les greus en el termini 

de 2 anys i les lleus en el termini d'1 any a comptar des de la data en que la resolució 

que imposa la sanció sigui definitiva en via administrativa. 

 

3. Quan de les actuacions prèvies o en qualsevol moment, si el procediment s'ha iniciat, 

es conclogui que ha prescrit la infracció, s’acordarà la no procedència d'iniciar el 

procediment sancionador o l'arxiu de les actuacions, respectivament. 

 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

 

1a.Mobilitat/Aforaments. Els/les titulars dels establiments que sol・licitin les 

autoritzacions d’ocupació de la via publica amb taules i cadires, disposaran de tres anys 

per adequar l'establiment matriu al que va lligat l’ocupació a allò que disposa el Codi 

tècnic d’edificació i el Decret 135/1995 de 24 de març , de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual 

s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives en tot el que fa 

referencia a l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Per motius tècnics 

o d'alguna altra característica, es podrà demanar una prorroga de 3 anys mes per a dur 

a terme l’adequació de l'establiment. 

 

2a. Els expedients sancionadors incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en 

vigor d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona sancionable, 

pel regim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

A l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança quedarà derogada l’Ordenança reguladora de 

l’ocupació de les vies i els espais destinats a l´ús públic. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Ordenança reguladora de l’ocupació de les vies públiques i els espais destinats 

a l’ús públic, que consta de 77 articles, 2 disposicions transitòries, una de derogatòria, 

una disposició final, i 1 annex entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre al BOP 

i transcorregut el termini de 15 dies que assenyala l’article 65.2 de la Llei 7/85, 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local.  

 

ANNEX I. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
S'estableixen tres tipus de mòduls: petit, mitjà i gran. 
 
Mòdul bàsic petit. A 
Amplada mínima vorera = 2,40 m. 
Dimensions: 2,10 x 0,70 m. Taula amb dues cadires. 
Espai des del mòdul a la via pública: 0,40 m. 
 
Mòdul Bàsic Mitjà. 
Sense torretes: 
Amplada mínima vorera sense torretes = 3,60 
Mòdul sense torretes, 1,5 x 1,5 m 
Espai des del mòdul a la via pública: 0,40 m. 
 
Amb torretes al límit amb el carrer: 
Amplada mínima vorera = 4,10 metres 
Espai des del mòdul a la via pública: 0,40Ç 
Mòdul amb torretes 1,50 m x 2 m ( del que 0,50 m 
correspon a torretes) 
 
Mòdul Bàsic Gran. 
Sense torretes 
Amplada mínima vorera = 4,60 
Mòdul sense torretes, 2,10 x 2,10 m. 
Espai des del mòdul a la via pública: 0,40 m 
 
Amb torretes al límit amb el carrer: 
Amplada mínima vorera = 5,10 
Espai des del mòdul a la via pública: 0,40 
Mòdul amb torretes, 2,10 x 2,60 m (del que 0,50 m 
correspon a torretes) 
 
Les característiques tècniques dels elements dels mòduls seran les següents: 
 
A) Taules i cadires: 
 
- Seran, de materials de qualitat, fusta, alumini... i altres, els quals haurà expressament 
d'autoritzar L'Ajuntament, i s'instal·laran mòduls grans, mitjans o petits segons l'amplada 
de la vorera. 
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B) Vetlladors i tendals: 
 
- Material tèxtil, llisos i d'un sol color burdeos RAL ORC 3914. Uniformant-se el color per 
cada un dels entorn on s’ubiquin. Estructura RAL 6005. 
- El suport serà com a màxim 10 cm o 
- La projecció en planta no sobrepassarà els límits del mòdul 
- Tots els components deixaran una alçada lliure de, com a mínim, 2,50 i el serrell 2,20 
metres. 
 
 
C) Para-sols 
 
Els para-sols seran de roba de lona o similar i d’un sol color, transpirable i filtre  UV 
(preferiblement blanc i crus). 
 
 
D)Tendal: 
 
- No podran estar tapats ni per darrera ni pels laterals. A petició raonada dels sol·licitants 
de la terrassa, i, previ estudi de la situació i característiques de l'indret, es podrà 
autoritzar el tancament per darrera i el lateral. Aquest tancament no podrà ser en cap 
cas permanent. 
- Tindran caiguda d'aigües cap a la calçada 
 
 
E) Torretes o testos 
 
- S'autoritzarà una línia al llarg de l'ocupació de la terrassa (0,40 metres de la vorada en 
trams rectes de carrer i 0,60 metres en xamfrans) 
- No es posaran torretes com a tancament lateral. Només es podran posar com a 
separació entre dues terrasses. 
 
 
 
 

Diligència per a fer constar que aquest Reglament entrarà en vigor, un cop publicat el seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 434 de data 21 de gener de 
2019, i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l’acord 
d’aprovació que es preveu 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, si no és objecte de requeriment a que fa referència aquest precepte.            

  

 


