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ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES PER A TERRASSES, VETLLADORS I 

INSTAL·LACIONS SIMILARS 
 
Article 1. Objecte 
 
En el moment actual i en el municipi d'Ulldecona existeix un buit normatiu en allò que fa referència a la 
tipificació i regulació de les autoritzacions municipals per a la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres 
instal·lacions similars annexes als establiments de restauració. 
 
Aquesta situació fa necessària la redacció d’una Ordenança capaç de regular dites autoritzacions d’instal·lació 
de terrasses en sòl de la via pública. 
 
Així doncs, l'objecte d'aquesta ordenança es concreta en la regulació de les autoritzacions i el procediment 
per l'atorgament de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al servei de bars, establiments de restauració i 
similars, en l'àmbit territorial del municipi d'Ulldecona 
 
Article 2. Naturalesa Jurídica 
 
Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu sense transformació o modificació del 
domini públic, i es regiran pel disposat a l’article 57.2 del vigent Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya, aprovat pel decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 
Article 3. Règim Jurídic 
 
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó 
l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció. 
 
CAPÍTOL 1. DEFINICIONS 
 
Article 4. Terrasses 
 
S’entén per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació destinat a acollir 
instal·lacions annexes a un establiment d’hosteleria (restaurant, bar, cafeteria o similar) i en el que es col·loca 
mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars al servei dels esmentats 
establiments. 
 
S'entén per terrassa coberta o vetllador la terrassa que compta amb proteccions a la coberta i que de forma 
total o parcial necessiti d’una instal·lació a la via pública. 
 
S'entén per tarima el taulat movible que forma una plataforma elevada del paviment. 
 
Article 5. Autorització d’ús d’un espai de sòl mitjançant terrasses 
 
És el permís atorgat per l’Autoritat municipal per tal d’ocupar, de forma temporal, un espai de sòl, en la via 
pública, amb instal·lacions i/o elements annexos a un establiment. 
 
Article 6. Temporada 
 
És el termini de vigència de l’autorització. 
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CAPÍTOL 2. SOBRE LES LLICÈNCIES I EL PROCEDIMENT PER A LA SEVA CONCESSIÓ 
 
Article 7. Sol·licitud de llicència 
 
La sol·licitud de llicència temporal per instal·lar una terrassa en l'espai públic s’efectuarà per part del titular de 
l’establiment mitjançant el model oficial d’instància, en la qual s’indicarà: 
 

- La referència del permís municipal/ llicència o similar concedit per exercir l’activitat. 
- La superfície a ocupar. 
- El període d’instal·lació de la terrassa. 

 
A la sol·licitud s’acompanyarà: 
 

- Un plànol o croquis, tant de planta com d'alçat, i a escala adequada (com a mínim 1:100) amb el que es 
reflecteixi l’espai concret on es volen col·locar els elements que configuraran la terrassa, així com el 
mobiliari públic (fanals, papereres, bancs, arbres, etc.), cas d’existir, i la distribució dels elements en l’espai 
que volen ocupar. 
- Relació dels elements o mobiliari que es vol instal·lar i les seves característiques (color, material, 
mides...), així com la necessitat i la forma de connectar enllumenat, cas de ser així. 

 
Article 8. Procediment de concessió de llicència 
 
La concessió de llicència d’instal·lació de terrassa està subjecta a l’emissió d’un informe tècnic i d'un informe 
de la policia local que hauran de ser favorables. En aquests informes es farà constar el compliment de totes 
les condicions establertes respecte a l’espai, el mobiliari i altres, alhora que s’assenyalarà el lloc concret on 
s’ha de col·locar la terrassa. D’acord amb les característiques de l’espai on es vol instal·lar aquesta i en base 
als informes que s’emetin, l’Ajuntament podrà desestimar la instal·lació de la terrassa o d’un o més elements 
dels projectats (tendals, para-sols, etc.). 
 
Serà requisit indispensable perquè s’autoritzi la instal·lació d’una terrassa que el sol·licitant disposi del 
corresponent permís municipal, llicència o autorització similar per exercir l’activitat, i que es contempli la 
terrassa com a part integrant de l'activitat. 
 
Si en el moment de la sol·licitud de llicència existís obert un expedient de queixes o sancionador en el que 
s’hagués constatat l’incompliment per part del titular de l’activitat d’alguna de les condicions imposades al 
permís municipal concedit per exercir-la, es podrà suspendre la tramitació de l’autorització d’instal·lació de la 
terrassa fins que s’hagi resolt l’expedient de queixes o sancionador. 
 
Si la resolució de l’expedient de queixes o sancionador comportés la imposició d’una sanció, l’Ajuntament 
atenent a les causes que van donar lloc a la imposició de la sanció, els possibles perjudicis a tercers, etc., 
podrà decidir la concessió o denegació de la llicència sol·licitada per col·locar una terrassa. 
 
Les llicències es concediran per adjudicació directa als titulars dels locals contigus a l’espai públic autoritzat, 
d’acord amb el règim jurídic establert en aquesta Ordenança. 
Si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres, aquestes hauran d’atorgar-se 
simultàniament a la llicència d’ocupació. 
 
Les autoritzacions es concediran a precari, sense perjudicis a tercers i sempre que la instal·lació i l’ús es facin 
d’acord amb els criteris d’actuació que s’assenyalen, així com a les Ordenances municipals i disposicions que 
siguin d’aplicació. 
 
La concessió de la llicència quedarà condicionada a l’execució de treballs de reparació o reconstrucció de 
voreres; aquestes obres hauran de realitzar-se sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals. 
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Article 9. Obligacions del titular de la llicència 
 
9.1. Els titulars de llicència d’ocupació de la via pública estaran sotmesos a les prescripcions establertes a la 
normativa que sigui d’aplicació, vetllant per la prioritat del descans dels veïns i pel manteniment de l’ordre 
públic a la terrassa, i posant en coneixement de les forces d’ordre públic les alteracions que es puguin produir. 
 
Hauran de complir les obligacions següents: 
 

a) Respectar en tot moment l'horari màxim de l'activitat  
b) El desallotjament i la recollida del material de la via pública s’haurà d’efectuar sense sorolls i dins l’horari 
establert en el punt anterior. 
c) Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupi la terrassa. 
d) Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers a la via pública, dintre de l’espai autoritzat 
i en l’exercici de l’activitat. Per fer front a aquesta responsabilitat haurà de disposar de l’assegurança 
corresponent, de la que aportarà còpia a l’Ajuntament, en un termini màxim d’un mes des de la concessió 
de la llicència, sinó aquesta quedarà anul·lada. 
e) Retirar les instal·lacions de forma total durant els períodes no autoritzats. 
f) Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb el Municipi. 
g) Disposar en tot moment del document acreditatiu de la llicència, que serà exhibit immediatament a 
petició de l’autoritat competent i els agents municipals. 
h) Ocupar únicament l’espai autoritzat. 
i) Instal·lar només els elements de mobiliari autoritzats. 
j) Retirar diàriament de la via pública o recollir, de tal manera que no obstaculitzi la via pública, dins de 
l’horari fixat, tot el mobiliari instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona. En el cas dels vetlladors 
autoritzats es podrà recollir i guardar el mobiliari en el seu interior.  
k) Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat. 

 
9.2. Es prohibeix amb caràcter general la instal·lació de sistemes de reproducció musical o sonora, o música 
en viu, a l’espai de la via pública autoritzat per la llicència, excepte en supòsits especialment permesos a 
causa de festes populars, revetlles, etc., i tret de les zones què per les seves especials característiques 
d'emplaçament i entorn ho permetin i tinguin autorització expressa de l'Ajuntament. 
 
Article 10. Revocació de llicència 
 
Les llicències es concedeixen a precari i, per tant, poden revocar-se en qualsevol moment. Aquesta revocació 
no comportarà indemnització quan sigui motivada per raons sobrevingudes d’interès públic o per incompliment 
de qualsevol de les condicions de la llicència. 
 
En qualsevol moment l’Ajuntament podrà incoar expedient contradictori de conformitat amb la Llei 30/1992 de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de Règim jurídic i del Procediment de les Administracions públiques de Catalunya, per l’anul·lació 
o revocació de la llicència per incompliment d’aquesta ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses 
o per queixes reiterades i justificades dels veïns. Aquesta supressió no suposarà cap tipus d’indemnització 
per al titular de l’establiment. 
 
L’Ajuntament notificarà al titular de l’autorització la necessitat de desmuntatge de les terrasses per causes de 
possibles esdeveniments degudament autoritzats, per raons d’interès públic, quan no sigui possible trobar 
una ubicació alternativa per la terrassa. En aquest cas, la llicència s'entendrà interrompuda, reprenent-se un 
cop transcorregut l'esdeveniment que hagi motivat la seva suspensió.  
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CAPÍTOL 3. SOBRE L’OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS 
 
Article 11. Espais a ocupar 
 
S’admeten les instal·lacions de terrasses i vetlladors que, complint la normativa sobre ocupació de la via 
pública, barreres arquitectòniques i accessibilitats, s’ajustin a les condicions següents: 
 
1) Com a criteri general i sempre que hi hagi espai suficient, les terrasses dels establiments de restauració se 
situaran a la part de la vorera enfront del propi establiment, tocant a la calçada i no a la façana. El pas de 
vianants s’haurà de deixar entre la façana i la terrassa, i tindrà una amplada mínima de 0,90 m. 
 
Es podrà ampliar l’espai d’ocupació als trams de vorera situats a banda i banda, sempre que es respectin les 
portes d’accés a habitatges i locals, amb compliment de les condicions de l’ocupació primera i disposin de 
l’autorització dels propietaris dels locals directament afectats. 
 
No s'autoritzarà cap terrassa que comporti el tall de la circulació, ja sigui de vianants o de vehicles, a un carrer 
o plaça. 
 
2) En el supòsit de voreres estretes, s’admet la instal·lació de plataformes elevades (tarimes) a la calçada, 
just davant de l’establiment i sempre deixant lliure la vorera. 
 
3) Si cap de les anteriors solucions és factible, i només en aquest supòsit, s’admet la instal·lació de fins a un 
màxim de 2 taules altes, sense cadires ni tamborets, arramblades a la façana del propi establiment, sempre 
respectant l’amplada de 0,90 m, sempre previ informe favorable dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
 
4) Criteris constructius de les terrasses 
 

• Totes les terrasses hauran de ser desmuntables. 
• La plataforma o tarima de la terrassa serà muntada sobre rastrells i estarà enrasada amb el nivell de 

la vorera. No es pot clavar al terra amb ancoratges que malmetin la calçada. 
• La plataforma o tarima estarà sobreelevada del terra i permetrà el pas de les aigües pluvials per la 

seva part inferior, no podent tapar els embornals, les arquetes de registre de serveis, de clavegueram, 
boques de rec i hidrants, parades de transport públic, sortides d’emergència, passos de vianants, etc. 

• En les tarimes, tota la superfície de la terrassa es delimitarà amb elements que impedeixin l’accés 
dels usuaris a la calçada per on circulen els vehicles. La delimitació perimetral serà amb una tanca o 
similar, d’una alçada màxima d’1,20 m. 

• Està prohibit instal·lar tendals que sobresurtin de la zona delimitada. 
• Les terrasses cobertes o vetlladors, tindran una alçada màxima de 2,50 m., mesurats des de la cara 

superior de la vorera. 
 
5) Mobiliari 
 

• No es permetrà ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, plàstics, neveres, sortidors i barres, 
o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants o deteriorar el paisatge urbà. 

• Les estufes hauran de ser homologades per al seu funcionament a l'exterior. No es podran instal·lar 
estufes a menys de 2 metres de la línia de façana dels immobles ni d'altres elements com ara arbres, 
fanals, etc...  
 

Els materials emprats a les terrasses -en cas d'instal·lació d'estufes- seran de la reacció al foc que determina 
la normativa vigent en matèria contra incendis, i caldrà disposar dels corresponents certificats acreditatius. 
 
6) Respecte al mobiliari urbà, guals i altres elements de l'entorn 
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• La instal·lació de terrasses no podrà afectar en cap cas a les sortides d’emergència, trànsit de 
vehicles, cas d’estar autoritzat i al pas de vianants, i es respectaran els arbres, els escocells, el 
mobiliari urbà i els seus accessos. 

• Les instal·lacions sobre la via pública no podran obstaculitzar l’accés a hidrants, boques de rec, 
registres de clavegueram i altres elements similars, que hauran de disposar d’un dispositiu que en 
permeti el seu accionament. 

• Entre l’inici de la tarima o clos de protecció i els guals o les entrades de vehicles de finques contigües, 
hi haurà una separació mínima de 0,90 m per facilitar la lliure entrada i sortida dels vehicles.  

 
7) Altres supòsits 
 

• Es pot sol·licitar l’ocupació de via pública per terrasses allunyades de l’entorn immediat del propi 
establiment. La resolució d’aquests supòsits es farà prèvia petició i informe dels Serveis Tècnics 
Municipals i de la Policia Local. 

• En el cas que existeixi un passeig central o una plaça en la proximitat de l’establiment, l’Ajuntament 
podrà optar per autoritzar la instal·lació de la terrassa al passeig central, a la plaça o a la voravia i 
determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on s’ha de col·locar, sense que 
aquesta pugui ser superior al 30 % de la superfície total en cas de plaça o a 1/3 part de l’amplada del 
passeig. 

• Amb independència del que s’ha assenyalat anteriorment, respecte a les dimensions de l’espai públic 
a ocupar amb terrasses, si en una zona concreta hi hagués instal·lats diferents establiments que 
volguessin col·locar una terrassa, l’Ajuntament distribuirà aquest en funció de l’espai sol·licitat, la 
superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels establiments, l’espai màxim que cadascun 
d’aquests podrà utilitzar, restant en tot cas espai lliure suficient per al trànsit de vianants. 

 
8) Higiene i neteja 
 
L’espai autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenir-se en perfectes condicions d’higiene i neteja, 
amb l’obligació d’escombrar i fregar diàriament. 
 
9) Modificacions de les terrasses 
 
La definició d’espais i usos estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i 
places. 
 
Article 12. Instal·lació elèctrica 
 
La instal·lació d’enllumenat a les terrasses haurà de complir amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
i Instruccions Tècniques complementàries MI BT. 
 
No es permetrà la instal·lació provisional de qualsevol conductor elèctric a nivell de sòl que pugui suposar un 
perill o entorpir el pas de vianants o usuaris/àries de les terrasses. En cas que s'instal·li aeri, l'alçada lliure 
mínima per al pas de vianants serà de 2,10 m. Cas que es travessi el carrer, l'alçada mínima de la part inferior 
del cablejat serà de 4,60 m. 
 
Article 13. Durada 
 
Les llicències amb ocupació de vorera es concediran: 

 
a) Per setmanes  
b) Per tot l'any natural (de l'1 de gener fins el 31 de desembre) 
 

L’ocupació del sòl per a la realització del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions podrà començar i 
acabar, com a màxim, tres dies abans o després del període autoritzat. 
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Article 14. Horari de funcionament 
 
La terrassa no podrà iniciar el seu ús, en cap cas, abans de les 8 hores del matí. 
 
S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent: 
 

• De diumenge a dijous fins les 24:00 hores 
• divendres i dissabtes fins les 2:00 hores. 

 
Quan existeixin causes que ho justifiqui, la Junta Local de Govern podrà acordar l’ampliació de l’horari màxim 
de funcionament de les terrasses en una o més zones del municipi . 
 
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 fixat anteriorment per als establiments en general, per raons d’interès general o 
causes degudament justificades. Aquesta mesura no tindrà caràcter sancionador. 
 
CAPÍTOL 4. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 15. Incompliment de les obligacions 
 
L’incompliment de les obligacions que afecten el titular de la llicència d’acord amb aquesta Ordenança 
comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma de multes, i àdhuc la revocació de la llicència. 
 
Les sancions aplicables per la comissió d’alguna de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran les 
següents: 
 

- Les faltes greus i molt greus poden ésser sancionades amb la revocació de la llicència i/o amb multa. 
- Les faltes lleus poden ésser sancionades amb multa i/o amb la reducció de l’horari de cessament de 
l’activitat. 

 
No es concediran autoritzacions als titulars de llicències que hagin estat sancionats amb la revocació 
d’aquesta en el termini de dos anys, comptats de conformitat amb l’article 132 de les Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 
 
Pel fet que es considera que les ocupacions autoritzades a la via pública i als espais privats formen una unitat 
d’explotació amb el local al qual serveixen, les sancions derivades de la legislació sobre policia d’espectacles, 
activitats recreatives i establiments públics comeses en aquest espai afectaran, des del punt de vista 
sancionador, el local principal. De la mateixa manera les sancions que comportin suspensió o tancament de 
l’activitat principal s’entendran també referits a la terrassa. 
 
L’obtenció de la llicència municipal no eximeix de l’obtenció de la resta d’autoritzacions de les administracions 
sectorials competents que siguin pertinents. 
 
L’incompliment de les obligacions que afecten al titular de la llicència d’acord amb el que s’estableix en 
aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma de multes i, simultàniament 
o alternativament amb la revocació de la llicència concedida. 
 
Les infraccions contra aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus i molt greus. 
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Són faltes lleus: 
 

a) Incomplir les obligacions de senyalitzar la zona, de retirar o recollir diàriament el mobiliari de la via 
pública o espai privat d’ús públic i de netejar la zona ocupada. 
b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública , durant l’horari de funcionament de la 
terrassa o en el moment de retirar el mobiliari de la via pública. 
c) La instal·lació d’aparells acústics o altres elements no autoritzats. 
d) Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les faltes greus o molt 
greus. 

 
Són faltes greus: 
 

a) Ocupar la via pública o els espais privats sense disposar de llicència municipal o excedint-se dels seus 
límits espaials. 

b) Tolerar altercats, escàndols a la zona de la via pública o espai privat autoritzat. 
c) L’incompliment reiterat de l’horari màxim establert per cessament de l’activitat de terrassa. 
d) Instal·lar mobiliari de característiques diferents a les establertes en aquesta Ordenança. 
e) La reiteració de qualsevol falta lleu. 

 
Són faltes molt greus: 
 

a) La reincidència en dos o més faltes greus. 
 
Article 16. Sanció 
 
La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran sancionades: 
 

- Les faltes lleus, amb multa fins a 300,00 €. 
- Les faltes greus, amb multa entre 300,01 € i 600,00 €. 
- Les faltes molt greus, amb multes entre 600,01 € i 1.200,00 €. 

 
Les limitacions, condicions o sancions imposades a l’activitat principal afectaran també a la llicència per a 
l’ocupació temporal de la via pública, per tractar-se d’una unitat d’explotació. També afectarà i serà d’aplicació 
a la llicència temporal la normativa vigent en matèria d’establiments de pública concurrència. 
 
Article 17. Graduació de la sanció 
 
Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte: 
 

- Els perjudicis causats. 
- La reiteració o reincidència. 
- La intencionalitat. 
- La no observança dels requeriments o advertiments efectuats per l’Ajuntament. 

 
Article 18. Procediment sancionador 
 
Les faltes comeses per infracció d’aquesta Ordenança seran sancionades amb instrucció prèvia del 
corresponent expedient sancionador, d’acord amb el que estableix la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, el Reial Decret 1398/1993, que regula el 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora i el Decret 278/93, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
La tramitació d'un procediment sancionador no impedirà que l'Ajuntament liquidi la corresponent taxa per 
l'ocupació de la via pública que s'hagi produït, encara que aquesta s'hagi fet sense llicència. 
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Disposició Transitòria 
 
Les llicències d'ocupació de la via pública vigents a l'entrada en vigor de la present ordenança hauran de 
demanar nova llicència en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor, havent d'ajustar l'ocupació al 
que determina la present ordenança. 
 
Disposició Final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona 
 
 
 
 
 
Aquesta ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 4 de març de 
2013 i automàticament definitiva el dia 17 de maig de 2013 i el text íntegre d’aquesta ordenança fou publicat 
en el BOPT núm. 131 del dia 6 de juny de 2013. 

 


