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ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ,
FUNCIONAMENT I INTERVENCIÓ DE DETERMINATS ESTABLIMENTS PÚBLICS
DEDICATS A LA RESTAURACIÓ, ESPECTACLES I/O ACTIVITATS RECREATIVES
I LES SEVES TERRASSES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’augment en els últims anys del nombre de bars, establiments de restauració, activitats
d’oci, i especialment les d’oci nocturn, a la ciutat de Girona ha potenciat un sector
empresarial compacte, variat, dimensionat i ben estructurat, generador d’activitat
econòmica, ocupació i inversions, que en algunes zones ha comportat contradiccions en
l’ús de l’espai públic i notables molèsties a la població resident més afectada per la
localització dels locals.
Des de la perspectiva de model de ciutat, l’Ajuntament de Girona malda per aconseguir
una ciutat compacta i polifuncional, on la mixtura d’usos sigui un factor de cohesió
social i consolidi l’activitat econòmica i la població resident en trama urbana.
L’equilibri entre l’oferta i la demanda dels locals d’oci ha de conciliar-se amb els drets i
interessos de la ciutadania, pels quals els poders públics han de vetllar, com són la
salut, la seguretat de les persones, la convivència veïnal, el medi ambient, l’entorn urbà i
els drets dels usuaris i consumidors.
En aquest context de ciutat i amb els canvis en la normativa, cal l’estudi i aprovació
d’una nova ordenança que reguli el sistema d’intervenció administrativa de competència
municipal de determinats establiments públics i activitats recreatives i els espais oberts
al públic, on es duen a terme aquestes activitats.
En aquest sentit, l’aprovació d’aquesta ordenança pretén garantir els mecanismes
d’ordenació i regulació d’un conjunt d’activitats relacionades amb la restauració, l’oci
nocturn i d’altres activitats en el domini públic. Es fonamenta en l’article 45 de la
Constitució de 1978 i alhora en la potestat reglamentària específica que sobre els
establiments públics atribueix als municipis la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
d’espectacles públics i les activitats recreatives de Catalunya i s’adapta a la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats de Catalunya i
a la Directiva de serveis 2006/123/CE.

II
L’Ajuntament, en les seves competències, i mitjançant aquesta ordenança municipal,
vol regular també l’ús comú especial de la via pública que suposa la instal·lació de
terrasses, el qual està subjecte a llicència municipal prèvia.

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit d’aplicació
Article 2. Fonamentació i objecte
Article 3. Classificació de determinats establiments recreatius i de restauració
Article 4. Autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies
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Article 5. Prevenció i seguretat en cas d’incendi
Article 6. Mesures per a la protecció de la seguretat i la salut
Article 7. Manteniment de les condicions d’instal·lació
Article 8. Activitats múltiples
Article 9. Contigüitat amb habitatges
Article 10. Ocupació i neteja de la via pública
Article 11. Dret d’admissió i limitacions d’accés
Article 12. Personal de control d’accés
Article 13. Determinació i informació de l’aforament
Article 14. Determinació d’horaris
Article 15. Competències inspectores i sancionadores i règim d’infraccions i
sancions
CAPÍTOL SEGON. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DETALLADES DELS
ESTABLIMENTS
Article 16. Condicions específiques d’instal·lació
Article 17. Condicions acústiques dels establiments
Article 18. Classe A) Botiga amb degustació
Article 19. Classe B) Bar
Article 20. Classe C) Bar restaurant
Article 21. Classe D) Restaurant
Article 22. Classe E) Bar musical, cafè teatre, cafè concert, restaurant musical,
karaoke
Article 23. Classe F) Discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle i
concerts d’infància i joventut, sala de concert, discoteca de joventut i establiments
de règim especial.
CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DE LES TERRASSES
Article 24. Activitats que poden disposar de terrasses a la via pública
Article 25. Definicions
Article 26. Situació de la terrassa
Article 27. Horaris
Article 28. Elements del mobiliari i elements auxiliars que es poden col·locar en
una terrassa
Article 29. Disseny, materials i colors del mobiliari i els elements auxiliars
Article 30. Publicitat
Article 31. Sol·licitud de llicència
Article 32. Naturalesa de la llicència i condicions generals
Article 33. Inspecció
Article 34. Potestat sancionadora
Article 35. Responsables
Article 36. Mesures cautelars
Article 37. Classificació de les infraccions i sancions de les terrasses
Article 38. Tipificació de les infraccions
Article 39. Prescripció

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
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DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
DISPOSICIÓ FINAL
ANNEXOS

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Article 1. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Girona.
Article 2. Fonamentació i objecte
La present ordenança es dicta en virtut de les competències pròpies reconegudes als ens
locals per l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la normativa vigent en la
matèria.
L’objecte d’aquesta ordenança és regular determinats aspectes de les condicions
d’instal·lació, intervenció administrativa i funcionament dels establiments públics
dedicats a la restauració, espectacles i activitats recreatives i de les terrasses que s’hi
puguin autoritzar, de conformitat amb la classificació establerta en l’article següent.
S’entendrà que totes les exigències i determinacions d’aquesta ordenança s’hauran
d’interpretar d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

Article 3. Classificació de determinats establiments recreatius i de restauració
A l’efecte del que disposa aquesta ordenança, les activitats objecte del seu àmbit
d’aplicació, es classifiquen en:
Classe A Botiga amb degustació
Classe B Bar
Classe C Bar restaurant
Classe D Restaurant
Classe E Bars musicals, cafès teatre, cafès concert, restaurant musical i karaoke
Classe F Discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacles i concerts d’infància
i joventut, sala de concert, discoteca de joventut i establiments de règim especial.

Article 4. Autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies
1. Tots els establiments classificats en l’article anterior hauran d’obtenir o presentar,
segons el cas, totes les autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies, exigibles
d’acord amb l’activitat i aquesta ordenança. Aquesta documentació s’haurà de tenir a
l’establiment i els agents de la policia o el personal de control i inspecció els la poden
requerir en qualsevol moment.
2. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s’adjunti a la declaració responsable, o la no presentació
de la mateixa, determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat
afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, salvant les
responsabilitats penals, civils o administratives que puguin concórrer.
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3. Tots els establiments classificats en l’article anterior hauran de complir amb els
requisits d’accessibilitat, condicions de qualitat ambiental, higiene, salubritat i seguretat
que fixi la legislació vigent.
4. Els establiments han de disposar dels rètols o de les plaques normalitzades que
especifiqui la normativa, en un lloc visible per a tothom situat a l’entrada principal.
5. S’haurà de tenir a l’establiment i a disposició dels agents de la policia o el personal
de control i inspecció, qualsevol autorització de l’Ajuntament de caràcter extraordinari o
esporàdic, com pot ser per a actuacions en directe per un màxim de 12 dies l’any o per
col·locar un aparell reproductor d’imatges sense emetre cap so a les terrasses per un
màxim de 24 dies l’any
Article 5. Prevenció i seguretat en cas d’incendi
L’establiment ha de complir les condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi
que determini la reglamentació específica d’aplicació i en especial les mesures
d’evacuació, senyalització, enllumenat d’emergència i de senyalització, i dels equips i
sistemes de protecció contra incendis.
Article 6. Mesures per a la protecció de la seguretat i la salut
Els establiments i espais oberts al públic on es realitzen activitats recreatives musicals
que tinguin un aforament autoritzat superior a les 150 persones i, en tot cas, els
establiments de règim especial, independentment de quin aforament autoritzat tinguin,
han de disposar d’una memòria de seguretat que pugui avaluar els riscos possibles, que
disposi de protocols d’intervenció que garanteixin la capacitat de reacció òptima dels
vigilants de seguretat privada, que concreti els elements constructius i les instal·lacions
que compleixen funcions preventives, que estableixi els sistemes de comunicació ràpida
i eficient amb la policia, per si cal demanar-li auxili per afrontar problemes greus de
seguretat i d’ordre públic i que determini els dispositius d’assistència sanitària de
l’establiment.
Article 7. Manteniment de les condicions d’instal·lació
La totalitat dels establiments compresos dins l’àmbit d’aquesta ordenança hauran de
tenir en tot moment els certificats de revisió de les seves instal·lacions tècniques
(elèctriques, de gas, de calefacció, de condicionament d’aire, frigorífiques, de protecció,
prevenció i extinció d’incendis i altres exigibles) amb el termini de validesa vigent, i els
hauran de mostrar a petició dels agents de la policia o del personal de control i
inspecció.
Article 8. Activitats múltiples
Quan un establiment desenvolupi activitats englobades en tipus diferents segons la
classificació establerta en l’article 3 d’aquesta ordenança, li seran d’aplicació les
condicions i limitacions de la que suposi més perillositat i molèstia.
Article 9. Contigüitat amb habitatges
1. Segons el que disposa aquesta ordenança, es considera que hi ha contigüitat amb un
habitatge quan l’establiment hi limita per les parets laterals, pel sostre o pel paviment.
2. Les activitats de les classes E i F no poden utilitzar com a via d’evacuació cap
element comunitari de l’edifici, sinó que s’haurà de resoldre dins de l’àmbit del mateix
local.
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Article 10. Ocupació i neteja de la via pública
1. Els titulars dels establiments oberts al públic i els organitzadors d’espectacles i
activitats recreatives han d’adoptar les mesures suficients per prevenir aglomeracions de
persones que ocupin la via pública amb motiu de l’accés o la sortida d’aquests
establiments.
2. Els titulars dels establiments són responsables de vetllar perquè els usuaris no
produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses,
estan obligats a avisar a la policia.
3. No es permet que el personal de l’establiment desenvolupi activitats de captació de
clients pel carrer.
4. No es permet, i s’ha d’impedir, que les persones usuàries surtin amb begudes dels
establiments, a aquest efecte està prohibit facilitar gots o ampolles obertes, tret que sigui
per consumir a la terrassa del mateix establiment.
5. Totes les activitats que puguin embrutar la via pública, independentment de quin
sigui el lloc en què es desenvolupin i sens perjudici de les autoritzacions, llicències o
comunicacions prèvies que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars
l’obligació d’adoptar les mesures adients per evitar l’embrutiment, netejar i mantenir
neta diàriament la part de la via pública, els seus elements estructurals i portals
d’edificis contigus que s’hagin vist afectats, directament o indirectament, i de retirar els
materials residuals resultants en tota la seva àrea d’influència. Pel que fa als
establiments amb classificació B, C, E i F, d’acord amb l’article 3, s’entén per àrea
d’influència com a mínim fins a una distància de 15 m des de qualsevol dels accessos
públics a l’establiment i abans de les vuit del matí.
Article 11. Dret d’admissió i limitacions d’accés
1. El dret d’admissió és la facultat que tenen les persones titulars dels establiments
oberts al públic i les persones organitzadores d’espectacles i activitats recreatives per
determinar les condicions d’accés, que s’hauran de mantenir dins els límits establerts
legalment i comunicar-se a l’autoritat competent.
2. L’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social de les persones usuàries
dels establiments i dels espais oberts al públic, tant pel que fa a les condicions d’accés
com a la permanència en els establiments i a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten.
3. Les condicions d’accés sobre les quals es pot basar l’exercici del dret d’admissió han
de ser concretes i objectives i en cap cas poden ser arbitràries. Aquestes condicions
s’han de fer constar en un rètol o placa visible a la zona d’accés, on també haurà de
constar el telèfon que faciliti l’Ajuntament de Girona i les condicions de denúncia.
4. Les persones titulars o responsables de l’establiment resten obligades a impedir
l’accés a:
a) Les persones que vulguin accedir-hi un cop superat l’aforament màxim autoritzat
establert.
b) Les persones que manifestin actituds violentes o discriminatòries, portin armes o
objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, mostrin símptomes d’embriaguesa o
d’haver consumit drogues o provoquin aldarulls a l’exterior o a l’entrada del local.
c) Les persones que no compleixin les condicions d’edat mínima requerida, d’acord
amb la normativa vigent.
5. Si alguna persona es troba dins l’establiment en les condicions descrites en els
paràgrafs anteriors d’aquest article, la persona titular o responsable del local ha
d’expulsar-la, per a la qual cosa pot requerir l’assistència de la policia.
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Article 12. Personal de control d’accés
S’entén per personal d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions
d’admissió i control d’accés del públic a l’interior dels establiments, i que es troben
sota la dependència contractual de la persona titular de l’establiment.
L’obligació de disposar de personal de control d’accés i les seves funcions és la que
determini la normativa vigent.
Article 13 Determinació i informació de l’aforament
Tot establiment ha de tenir definit el seu aforament màxim autoritzat, que ha de
determinar la corresponent llicència o autorització o que s’ha de precisar en el projecte
tècnic o memòria en el supòsit de la comunicació prèvia en què s’haurà de valorar. En
tot cas, s’haurà d’ajustar a la superfície del local, equipament, vies d’evacuació i
característiques de l’activitat a desenvolupar.
Els responsables de l’establiment hauran de poder indicar en qualsevol moment el
compliment de l’aforament.
Article 14. Determinació d’horaris
1. Els horaris d’obertura i de tancament són el que fixa la normativa general per a
aquests establiments. Els horaris de cada local obert al públic han de figurar a la placa o
rètol identificador corresponent.
2. L’Ajuntament, mitjançant decret de l’Alcaldia, previ informe tècnic, podrà ampliar o
reduir els horaris de tancament de les terrasses, en atenció a les peculiaritats de
l’establiment, de la zona i de l’època de l’any. De la mateixa forma se’n podrà acordar
la reducció per a terrasses concretes o concentrades en determinades zones que
ocasionin molèsties als veïns dels habitatges de l’entorn. Les molèsties s’han d’acreditar
mitjançant informe/acta de la policia.
Article 15. Competències inspectores i sancionadores i règim d’infraccions i
sancions
1. L’Ajuntament exerceix en el seu àmbit territorial totes les potestats i facultats de
naturalesa administrativa, inspectora i sancionadora atribuïdes per la normativa general
o específica, relatives als establiments públics i que no estiguin atribuïdes expressament
a altres administracions públiques.
2. D’acord amb l’article 11.1.d de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i
les activitats recreatives de Catalunya, inspeccionar i sancionar els establiments
sotmesos a l’esmentada normativa correspon a la Generalitat quan els ajuntaments no
hagin acordat assumir l'exercici d'aquesta competència.
3. La Generalitat pot delegar als ajuntaments que ho sol·licitin aquestes competències.
L’Ajuntament, als efectes d’allò que estableix l’article 13.1.d de la Llei 11/2009, pot
exercir les competències inspectores i sancionadores establertes a la llei i normativa de
desenvolupament
corresponent.
Aquestes
competències
seran
aplicables
automàticament a mesura que la corporació les vagi assumint (mitjançant acord del Ple,
un cop comunicat a l’òrgan competent en la matèria i amb autorització prèvia, o en tot
cas d’acord amb la normativa vigent en cada moment).
4. Qualsevol infracció establerta a la normativa aplicable o a les disposicions de la
present ordenança se sancionaran d’acord amb el procediment i les sancions establertes
legalment.
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CAPÍTOL II
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DETALLADES DELS ESTABLIMENTS
Article 16. Condicions específiques d’instal·lació
1. Tots els establiments objecte de regulació en aquesta ordenança hauran de complir les
normes vigents, tant bàsiques com particulars d’acord amb la sol·licitud d’autorització,
llicència o comunicació prèvia.
2. Condicions específiques:
- Cap element (màquines de tabac, escurabutxaques, de begudes, mobiliari, etc.) pot
ocupar les vies de pas i/o d’evacuació mínimes exigibles i en cap cas poden ser
accessibles des de l’exterior.
- La zona pública del local haurà de tenir una alçada mínima en funció de la seva classe:

Classe A (botiga amb degustació): l’alçada mínima de la zona de públic
ha de ser de 2,5 m sota fals sostre.

Classe B (bar), C (bar restaurant), D (restaurant): l’alçada mínima de la zona
de públic ha de ser de 2,80 m sota fals sostre. En cas que el local disposi
d’una zona més baixa caldrà garantir la ventilació del local, els nivells sonors
i qualsevol altra correcció requerida pels serveis tècnics municipals.

Classe E (bars musicals, etc.): l'alçada mínima de la zona de públic ha de ser
de 2,80 m sota fals sostre.

Classe F (discoteques, etc.): l’alçada mínima ha de ser de 3,20 m sota el fals
sostre.
3. Els establiments de les classes E i F i els que disposin de música de fons ambiental i/o
música en directe hauran de presentar a l’Ajuntament un projecte i certificacions
acústiques, realitzat per tècnics especialitzats en la matèria.
Article 17. Condicions acústiques dels establiments
1. Les activitats determinades a l’article 3 d’aquesta ordenança hauran de complir la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret
176/2009 que n’aprova el Reglament o la normativa que les substitueixi.
2. Classificació acústica:
Des d’un punt de vista acústic, les activitats de l’article 3, en funció del nivell
d’immissió dins del seu recinte, es classifiquen en algun dels grups següents:
- Activitats musicals: nivell d’immissió entre 90 i 100 dB(A):


Inclou les activitats de la classe F i la classe E, i totes les que vulguin fer
actuacions musicals en directe de manera habitual (no excepcional).
- Activitats no musicals: nivell d’immissió inferior o igual a 84 dB(A):




Inclou les activitats de la classe B, C i D que disposin d’equip de reproducció
sonora o televisor amb un nivell LAeq. 60s inferior o igual a 75dB(A) a un
metre de la font; o bé que no disposen de cap equip de reproducció sonora o
televisor.
Els equips de reproducció sonora no tindran en cap cas altaveus superiors a 8
polzades, ni elements subwoofer.
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Qualsevol activitat no compresa explícitament en l’article 3 s’ha de classificar per
analogia amb les que se citen. Si l’activitat disposa de diferents espais o plantes, s’ha de
tenir en compte l’espai de màxima immissió a fi de classificar l’activitat. Si això no fos
possible, els serveis tècnics municipals han de decidir la classificació en funció de la
documentació aportada per l’activitat.
El procediment de mesura s’ha d’efectuar d’acord amb el que determini la Llei 16/2002,
el Decret 176/2009 o normativa vigent en el seu moment.
S’entén per nivell d’immissió el nivell sonor, LAeq,60s que es genera dins de l’activitat, mesurat
en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s’ha de
mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor i amb tots els
serveis a ple rendiment.

3. Requeriments tècnics de protecció acústica:
Els establiments d’activitats musicals, i els que demanin autoritzacions excepcionals per
a ambientació musical o actuacions en directe, hauran de presentar a l’Ajuntament un
projecte i les certificacions acústiques realitzats per tècnics competents especialitzats,
d’acord amb la normativa vigent. El projecte i certificació haurà de determinar el nivell
d’immissió acústica màxima de l’activitat i justificar que l’establiment disposa
d’aïllament suficient per tal de complir la normativa acústica vigent tant en base a la
caracterització acústica del local (aïllament mínim per tipologia d’activitat) com referent
als nivells d’immissió sonora als punts sensibles més afectats. Els tancaments com ara
portes d’accés, persianes metàl·liques o altres han d’estar en bon estat de manteniment i
han de disposar de les mesures correctores adequades per evitar la transmissió de soroll
i/o vibracions.
4. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han de complir els
requeriments tècnics següents, els quals també han d’estar especificats a l’estudi
d’impacte acústic:
- Activitats musicals:






L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de
disposar dels elements de ventilació adequats i de les mesures esmorteïdores
pertinents per tal de no superar els valors límit establerts.
Quan es disposi d’equip de so, és obligatori un limitador enregistrador,
d’acord amb l’establert a l’article 17.5, per tal d’assegurar que no se superin
els valors límit establerts en el projecte i les certificacions acústiques referits
en l’article 17.3. En cap cas els valors límit no podran superar els 100 dB(A)
de nivell d’immissió màxim per a les activitats de classe F, ni els 94 dB(A)
de nivell d’immissió màxim per a les activitats de classe E.
Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els usuaris no
produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves recomanacions no
siguin ateses, han d’avisar la Policia Municipal.
A l’entrada hi ha d’haver un rètol o placa que adverteixi que a l’interior es
poden superar els 90 dB(A).

- Activitats no musicals:

9



Quan l’activitat es dugui a terme amb portes i finestres obertes, el nivell que
surt a l’exterior procedent de l’activitat, no pot superar el nivell sonor propi
del carrer (soroll residual).



La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de
so dels bars, bars restaurant o restaurants és de 75 dB(A) mesurats a un
metre de distància de la font.



En el cas que els equips de so sobrepassin aquest nivell d’immissió la Policia
Municipal està autoritzada per desconnectar i/o precintar els equips de
manera immediata.

En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un
limitador enregistrador per garantir que no se superin els nivells d’immissió a l’interior
del local.
En qualsevol activitat, la instal·lació d’un limitador enregistrador no ha de substituir en
cap cas l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment.
Els controls inicials i/o els controls periòdics han de certificar el compliment de les
mesures atenuants projectades que assegurin el compliment dels requeriments establerts
i garantir el compliment dels valors límit d’immissió tant en ambient exterior com
interior que siguin d’aplicació.
5. Requeriments tècnics del limitador enregistrador:
-El limitador enregistrador ha de complir, com a mínim, els requeriments següents:




Disposar d’un micròfon de control extern que reculli el nivell sonor dins del
local. Aquest dispositiu estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic per
detectar possibles manipulacions i s’ha de poder verificar el seu correcte
funcionament amb un sistema de calibració segons Llei de Metrologia vigent
(UNE EN 60942). Els sistemes de calibració electrònica interna, no són vàlids.
El micròfon de control de l’equip limitador ha de ser com a mínim de tipus 2
segons norma UNE EN 61672 i ha de garantir poder treballar per bandes
d’octava completes entre 63 Hz i 2 KHz.



Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la
immissió a l’habitatge més exposat o a l’exterior de l’activitat per als
diferents períodes horaris.



Guardar, l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van fer les
últimes programacions en el format següent: any: mes: dia: hora.



Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de
pressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i les
possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable
entre cinc i quinze minuts. L’equip limitador ha de permetre emmagatzemar
aquesta informació durant un temps de, com a mínim, tres mesos (o un mes
en el cas que tingui un sistema de consulta telemàtic).



Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles
manipulacions tant de l’equip musical com de l’equip de limitació, i si els
equips es manipulessin quedaria emmagatzemat en una memòria interna de
l’equip.



Disposar de sistema de precintament de les connexions i del micròfon.
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Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual
en el cas que l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del
sensor.



Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades a temps
real.



Els establiments amb llicència que, en la data d’aprovació d’aquesta
ordenança, ja disposin d’un sistema de limitador enregistrador tenen dos
anys per adaptar-se als nous requeriments. Mentrestant, els titulars de les
activitats són responsables de facilitar als tècnics municipals l’abocament de
les dades dels limitadors enregistradors.



Disposar d’un sistema d’accés perquè els serveis tècnics municipals o
empreses degudament acreditades per l’Ajuntament emmagatzemin els
registres en format informàtic.

6. En tots aquells casos en què s’hagi comprovat que es provoquen molèsties reiterades
al veïnat, l’Ajuntament pot imposar al titular de l’activitat l’obligació de disposar, com a
mínim, d’una persona encarregada de la vigilància a l’exterior de l’establiment.
Article 18. Classe A) Botiga amb degustació
1. Definició: tenen la consideració de botiga amb degustació els establiments dins dels
quals la funció principal és la botiga i la degustació es limita als productes que s’hi
venen (tipus fleca, pastisseria, iogurteria, gelateria o similars), amb exclusió de
degustació de begudes alcohòliques, productes càrnics, formatges, peix o productes
similars que no són admesos,
2. Característiques:
2.1. L’horari de la botiga amb degustació serà el permès per la normativa vigent.
L’horari de la degustació vindrà determinat per l’horari de la terrassa. En cas que no
tingui terrassa serà a les 23:00 hores.
2.2. Activitat principal: botiga
2.3. Activitat secundària: degustació
L’espai destinat a aquesta activitat no pot ocupar més del 15% de la superfície de la
botiga (activitat principal). En tot cas, però, la superfície màxima destinada a degustació
és de 10 m2. Aquest espai ha de quedar indicat en el plànol corresponent.
La superfície per a l’activitat de botiga haurà de disposar d’un mínim de 6 m2 entre el
taulell o barra per servir i el carrer.
Capacitat màxima: 10 persones.

El mobiliari permès és: taulell, taules i cadires.

L’espai de degustació ha d’estar delimitat amb elements fixos diferenciadors.

La maquinària és d’ús exclusiu del client. S’admeten només cafeteres i
màquines expenedores de begudes no alcohòliques. En ambdós casos han de
ser en règim d’autoservei.
2.4. Condicions especials que hauran de complir:
- 1 armari d’estocs per utilitzar de magatzem.
- 1 pica amb aixeta d’accionament no manual equipada i situada en la zona de
manipulació d’aliments.
- 1 cubell d’escombraries per a la zona de degustació.
- 1 WC d’accés directe des de la zona de públic, separat per una doble porta i amb
aixeta d’accionament no manual en la pica.
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-1 armari de doble cos per a la roba del personal.
Article 19. Classe B) Bar
1. Definició: tenen la consideració de bars els establiments que disposen de barra dins
dels quals s’ofereix, mitjançant preu, begudes, i que també pot disposar de servei de
taules per proporcionar al públic el consum d’aliments tipus entrepans, pastes o tapes.
És a dir, menjar no elaborat.
Es permet com a màxim la instal·lació de maquinària de cocció tipus planxa i/o
fregidora.
El nivell sonor dels equips audiovisuals d’aquests establiments no poden superar, en cap
cas, els 75dB (A) a 1 m de distància a dins del local.
2. Característiques:
2.1. L’horari permès és el de la normativa vigent.
2.2. Activitat principal: bar
2.3. Podrà tenir activitats complementàries, que hauran de complir la normativa
específica.
2.4. Condicions especials:

Haurà de disposar de xemeneia d’ús exclusiu per al local i campana
extractora de fums amb filtres de retenció de greixos.

Ha de disposar d’una pica amb aixeta d’accionament no manual equipada en
les zones de treball, inclosa la barra.

En la zona de treball els materials hauran de ser de neteja fàcil i complir les
condicions sanitàries vigents.

S’ha de disposar de sistema d’higienització mecànic de la vaixella i estris de
cuina.

La gestió dels residus s’ha de fer segons la normativa que li sigui d’aplicació.

Com a mínim un 5% de la superfície construïda del local s’ha de destinar a
magatzem. En tot cas, mai podrà ser inferior a 5 m2 i ha de ser a prop de la
zona de treball.

Ha de disposar d’armaris de doble cos per a la roba del personal.

Segons la capacitat del local, haurà de tenir els sanitaris que exigeixi la
normativa específica.

Les cabines dels WC hauran de tenir una superfície mínima d’1,20 m2, si la
porta obre cap a dins. Totes les cabines han de tenir una amplada mínima de
0,80 m.

Hauran de tenir ventilació natural o forçada directa al carrer o bé exclusiva
per a l’activitat fins a la coberta. Cal evitar en tot cas l’ús d’elements
comunitaris.

Els WC hauran d’estar separats de qualsevol altra zona on es manipulin o
emmagatzemin aliments per una doble porta.

Caldrà instal·lar-hi, per raons d’higiene, gel, tovalloles de paper o sistema
d’aire calent.

Les aixetes del rentamans han de ser d’accionament no manual a menys que
es disposi de servei sanitari exclusiu per al personal.
Article 20. Classe C) Bar restaurant
1. Definició: tenen la consideració de bar restaurant els establiments que ofereixen,
mitjançant preu, els serveis de restaurant i bar, dins dels quals es consumeixen
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majoritàriament begudes i es poden oferir menjars, seguint la regulació tècnica per
categories.
El nivell de so dels equips audiovisuals no pot superar, en cap cas, els 75dB (A) a 1 m
de distància a dins el local.
2. Característiques:
2.1. L’horari permès és el de la normativa vigent.
2.2. Activitat principal: bar restaurant.
2.3. Podrà tenir activitats complementàries que hauran de complir la normativa
específica.
2.4. En funció de la seva categoria haurà de disposar d’una zona de treball (independent
de la zona de la barra).
2.5. Condicions especials per a les tres categories:

Haurà de disposar de xemeneia d’ús exclusiu per al local i campana
extractora de fums amb filtres de retenció de greixos.

Els obradors/zona de manipulació d’aliments hauran de complir les següents
condicions:
Els materials d’acabat hauran de ser de neteja fàcil,, i complir les condicions
sanitàries vigents.
Les lluminàries hauran d’estar totalment protegides.
S’haurà de col·locar un aparell per matar insectes i/o una tela mosquitera
mòbil a totes les obertures.
Si no hi ha ventilació natural, n’hi cal una de forçada exclusiva del local.
La gestió de residus s’ha de fer segons la normativa que li sigui d’aplicació.

Com a mínim un 5% de la superfície construïda del local s’ha de destinar a
magatzem. En tot cas mai podrà ser inferior a 5 m2 i ha de ser a prop de la
zona de treball.

Ha de disposar de sistema d’higienització mecànic de la vaixella i dels estris
de cuina.

La gestió de residus s’ha de fer segons la normativa que li sigui d’aplicació

Segons la capacitat del local hi haurà d’haver els sanitaris que exigeixi la
normativa específica.
Les cabines dels WC hauran de tenir una superfície mínima d’1,20 m2, si la
porta obre cap a dins. Totes les cabines han de tenir una amplada mínima de 0,80 m.

Hauran de tenir ventilació natural o forçada directa al carrer o bé exclusiva
per a l’activitat fins a la coberta. Cal evitar en tot cas l’ús d’elements
comunitaris.

Els WC hauran d’estar separats de qualsevol altra zona on es manipulin o
emmagatzemin aliments per una doble porta.

Caldrà instal·lar-hi, per raons d’higiene, gel, tovalloles de paper o aire calent.
Categoria 1
- Amb una superfície màxima de 50 m2 per a zona de públic.

L’obrador haurà de tenir una superfície màxima de 10 m2.

Es permeten els següents elements de cocció: dos fogons tipus snack, planxa
i fregidora, tots ells amb una fondària màxima d’entre 450 i 500 mm.

Ha de tenir dues piques, una equipada amb aixeta d’accionament no manual
per rentar-s’hi les mans i una altra per rentar els estris. Totes han de tenir
d’aigua calenta.

Hi ha d’haver una zona d’armaris de doble cos per a ús del personal.
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Les aixetes dels serveis sanitaris han de ser d’accionament no manual a
menys que disposin de servei higiènic exclusiu per al personal.
Categoria 2
- Amb una superfície màxima de 75 m2 per a zona de públic.

L’obrador haurà de tenir una superfície màxima de 15 m2.

Es permeten els següents elements de cocció: quatre fogons tipus snack,
planxa i fregidora, tots ells amb una fondària màxima d’entre 450 i 500 mm.

Ha de tenir dues piques, una amb aixeta d’accionament no manual equipada
per rentar-s’hi les mans i una altra per rentar els estris. Totes han de tenir
aigua calenta.

Hi ha d’haver una zona d’armaris de doble cos per a ús del personal.

Les aixetes dels serveis sanitaris han de ser d’accionament no manual a
menys que disposin de servei higiènic exclusiu per al personal.
Categoria 3
- Amb una superfície superior a 75 m2 per a zona de públic.

La cuina podrà ser de tipus industrial.

Ha de tenir dues piques, una amb aixeta d’accionament no manual equipada
per rentar-s’hi les mans i una altra per rentar els estris. Totes han de tenir
aigua calenta.

Ha de tenir un servei complet per al personal: dutxa, WC, lavabo i vestidor
amb armaris de doble cos, proporcional a les necessitats de l’activitat.
Article 21. Classe D) Restaurant
1. Definició: tenen la consideració de restaurant els establiments que disposen de servei
de menjador i cuina amb la finalitat d’oferir menjars al públic, que consisteixen
bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
Aquests establiments no poden fer la funció de bar a excepció que aquesta activitat vagi
destinada als clients del restaurant.
2. Característiques:
2.1. L’horari serà el permès per la reglamentació vigent.
2.2. Activitat principal: restaurant.
2.3. Podran tenir activitats complementàries que hauran de complir la normativa
específica.
2.4. Condicions especials:

Hauran d’instal·lar una xemeneia d’ús exclusiu per al local i una campana
extractora amb filtres de retenció de greixos.

Han de tenir, com a mínim, de dues piques amb una aixeta d’accionament no
manual equipada per rentar-s’hi les mans i una altra per rentar els estris.
Totes han de tenir aigua calenta.

Els obradors hauran de complir les següents condicions:
Els materials d’acabat hauran de ser de neteja fàcil i complir les condicions
sanitàries vigents.
Les lluminàries hauran d’estar totalment protegides.
S’haurà de col·locar un aparell per matar insectes i/o una tela mosquitera
mòbil a totes les obertures.
Si no hi ha ventilació natural, n’hi cal una de forçada exclusiva del local.

S’haurà de disposar de sistema d’higienització mecànic de la vaixella i dels
estris de cuina.

La gestió de residus es farà segons la normativa que li sigui d’aplicació.
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Ha de tenir un servei complet per al personal: dutxa,WC, lavabo i vestidor
amb armaris de doble cos, proporcional a les necessitats de l’activitat.
Com a mínim un 5% de la superfície construïda del local s’ha de destinar a
magatzem. En tot cas mai podrà ser inferior a 5 m2 i ha de ser a prop de la
zona de la barra.
Segons la capacitat del local hauran de disposar dels sanitaris que exigeixi la
normativa vigent específica.
Les cabines dels WC hauran de tenir una superfície mínima d’1,20 m2, si la
porta obre cap a dins. Totes les cabines han de tenir una amplada mínima de
0,80 m.
Hauran de tenir ventilació natural o forçada directa al carrer o bé una
ventilació exclusiva per a l’activitat fins a la coberta. Cal evitar en tot cas
l’ús d’elements comunitaris per a les ventilacions.
Els WC hauran d’estar separats de qualsevol altra zona on es manipulin o
emmagatzemin aliments per una doble porta.
Caldrà instal·lar-hi, per raons d’higiene, gel, tovalloles de paper o aire
calent.

Article 22. Classe E) Bar musical, cafè teatre, cafè concert, restaurant musical,
karaoke
1. Definició:
a) Bar musical: activitat que té lloc en un local que disposa de servei de bar, amb
ambientació musical, reproduïda o produïda en directe, amb els límits que determini la
normativa específica sobre contaminació acústica, i que no disposa de pista de ball o
espai assimilable.
b) Cafè teatre i cafè concert: aquestes activitats tenen com a objecte únic oferir
actuacions musicals, teatrals o de varietats en directe, sense pista de ball o espai
assimilable. Els establiments on tinguin lloc aquestes activitats han de disposar de servei
de bar, d'escenari, de camerinos per als i les artistes que actuen, i de cadires i taules per
al públic espectador.
c) Restaurant musical: activitat que té lloc en un local que ofereix servei de restaurant,
amb ambientació musical, reproduïda o produïda en directe, amb els límits que
determini la normativa específica sobre contaminació acústica.
d) Karaoke: activitat l'objecte de la qual és oferir al públic la possibilitat d'interpretar
cançons en directe mitjançant un equip de música apropiat. Pot tenir lloc tant en locals
d'activitats recreatives musicals com de restauració, sempre que no superi el nombre de
decibels previstos en la normativa de contaminació acústica.
2. Característiques:
2.1. L’horari serà el permès per la reglamentació vigent.
2.2. Activitat principal: bar musical, cafè teatre, etc.
2.3. Podrà tenir activitats complementàries, que hauran de complir la normativa
específica.
2.4. Condicions generals: aquests establiments es regiran segons la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya i la resta de disposicions de
caràcter general o complementari de desplegament que resultin aplicables.
2.5. Condicions específiques:

Aparcaments: cal que compleixi la normativa urbanística del Pla general
d’ordenació urbana i les ordenances vigents.
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Com a mínim un 5% de la superfície construïda del local s’ha de destinar a
magatzem. En tot cas mai podrà ser inferior a 5 m2 i ha de ser a prop de la
zona de treball.
Cancells: l’accés del local ha de ser a través d’un cancell de doble porta, la
distància lliure entre les dues portes del qual no podrà ser inferior a 1,20 m.
A més, l’obertura de les portes no podrà envair aquest espai.
La porta del cancell més propera a l’interior del local haurà de tenir un
comportament acústic
Emplaçaments: no es poden instal·lar establiments de classe E en contigüitat
amb habitatges o amb solars qualificats per a l’ús residencial, llevat dels bars
musicals i dels restaurants musicals i segons normativa específica del PGOU
de cada zona. En tot el municipi no es poden instal·lar establiments de classe
E a una distància inferior a 75 metres de qualsevol tipus d’establiment
recreatiu, mesurant la línia recta imaginària que va des del punt mig de la
façana d’accés d’un i altre establiment.
Aïllaments: tots aquests locals hauran de disposar d’un aïllament acústic
tipus caixa o millor tècnica disponible (parets, sostres i/o terra) segons la
situació respecte als veïns i les característiques del local.
L’aïllament acústic s’haurà de dimensionar per garantir l’acompliment
estricte dels límits d’immissió sonora als punts sensibles més afectats. a
partir de la caracterització acústica del local, i d’acord amb estudis i
certificats d’impacte acústic.
No podran establir-se les sortides d’emergència en les zones veïnals
comunes.

Article 23. Classe F) Discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle i
concerts d’infància i joventut, sala de concert, discoteca de joventut i establiments
de règim especial
1. Definició:
a) Discoteca: activitat que té lloc en un local l'objecte del qual és oferir al públic un lloc
idoni per ballar, mitjançant ambientació musical, i que disposa d'una o més pistes de
ball i de servei de bar.
b) Sala de ball: activitat que té lloc en un local l'objecte del qual és oferir al públic un
lloc idoni per ballar amb música en directe i, complementàriament, amb ambientació
musical. La sala de ball ha de disposar d'un escenari per a l'orquestra, d'una o més pistes
de ball, de vestidor per a les persones que actuen i de servei de bar.
c) Sala de festes amb espectacle: aquesta activitat té lloc en un local l'objecte del qual és
oferir actuacions musicals, teatrals o música per ballar, ja sigui en directe o amb
ambientació musical. La sala de festes ha de disposar d'escenari, d'una o més pistes de
ball, de vestidor per a les persones que actuen, de servei de bar restaurant, restaurant o
bar i d'un espai idoni per al públic espectador.
d) Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut: consisteix en l'activitat
de sala de festes amb espectacle o de sala de concerts destinades al públic menor d'edat,
que, fins als 14 anys, haurà d'anar acompanyat d'una persona major d'edat. Aquestes
activitats estan condicionades a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de
begudes alcohòliques i tabac als menors.
e) Sala de concerts: activitat que té lloc en un local que pot disposar de servei de bar i
l'objecte del qual és oferir al públic actuacions de música en directe i altres activitats
culturals. La sala de concerts ha de disposar d'un escenari o espai habilitat i destinat a
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l'oferiment de concerts, i d'equipament tècnic adequat per dur-los a terme, i pot disposar
també de vestidor per a les persones que actuen.
f) Discoteques de joventut: destinades a un públic comprès entre els 14 i els 17 anys,
amb horari especial. Aquesta activitat està condicionada a la prohibició expressa de
venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac, i durant el desenvolupament
de l’activitat està prohibida l'entrada als majors de 18 anys.
g) Establiments de règim especial: són aquells establiments d'activitats musicals que
estan subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre
oberts al llarg del dia, tenint en compte les dues hores de tancament obligatori cada 24
hores, previstes en aquest Reglament, amb la finalitat de fer les tasques de neteja i
ventilació.
Aquests locals en cap cas poden estar situats en un edifici d’habitatges.
2. Característiques:
2.1. L’horari permès és el de la reglamentació vigent.
2.2. Activitat principal: discoteca, sala de ball, sala de festes.
2.3. Podran tenir activitats complementàries, que hauran de complir la normativa
específica.
2.4. Condicions generals: aquests establiments es regiran segons la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya i la resta de disposicions de
caràcter general o complementari de desplegament que resultin aplicables.
2.5. Condicions específiques:

Aïllament: tots els locals hauran de disposar d’un aïllament acústic tipus
caixa o millor tècnica disponible (parets, sostres i/o terra) segons la situació
respecte als veïns i característiques del local.

L’aïllament acústic s’haurà de dimensionar per garantir l’acompliment
estricte dels límits d’immissió sonora als punts sensibles més afectats. a
partir de la caracterització acústica del local, i d’acord amb estudis i
certificats d’impacte acústic.

Aparcaments: cal que compleixi la normativa urbanística del Pla general
d’ordenació urbana i les ordenances vigents.

Com a mínim un 5% de la superfície construïda del local s’ha de destinar a
magatzem. En tot cas mai podrà ser inferior a 5 m2 i ha de ser a prop de la
zona de treball.

Cancells: l’accés del local ha de ser a través d’un cancell de doble porta, la
distància lliure entre les dues portes del qual no podrà ser inferior a 1,20 m.
A més, l’obertura de les portes no podrà envair aquest espai.

No es poden instal·lar establiments de classe F en contigüitat amb habitatges
o amb solars qualificats per a l’ús residencial. Pels establiments de règim
especial (ERE) es fixa una distància mínima de 300 metres a l’ús
d’habitatge.

En tot el municipi els establiments de classe F hauran de respectar un mínim
de 75 metres de distància entre qualsevol tipus d’establiment d’ús recreatiu,
mesurant la línia recta imaginària que va des del punt mig de la façana
d’accés d’un i altre establiment, excepte:,
 un mínim de 100 metres entre els següents establiments de classe
F: Discoteca (a), Sala de ball (b), Sala de festa amb espectacles
(c), Sala de festa amb espectacle i concerts d’infància i joventut
(d), Discoteca de joventut (f),
 un mínim de 150 metres entre els Establiments de règim especial
(g),
17



un mínim de 200 metres entre els Establiments de règim especial
(g) i els recreatius que comporten l’assistència de menors d’edat
(Discoteques de joventut (f) i Sales de festa amb espectacles i
concert d’infància i joventut (d)).

CAPÍTOL III. LES TERRASSES
Article 24. Activitats que poden disposar de terrasses a la via pública
Les terrasses es podran autoritzar als establiments de caràcter permanent de restauració
o degustació amb permanència d’ús públic. L’ús admès a les terrasses serà el derivat de
l’activitat principal de l’establiment autoritzada per l’Ajuntament i com a extensió
d’aquesta activitat.
Article 25. Definicions
En aquesta ordenança, els següents conceptes tindran el significat que a continuació es
defineix:
1. Terrassa: l’ocupació en un lloc obert i lliure d'edificació, en domini públic o espais
privatius d'ús públic amb taules, cadires, para-sols i altres elements auxiliars, per a ús
públic i annexes a un establiment de restauració o degustació situat en planta baixa.
2. Mobiliari: s'entén per mobiliari les taules, les cadires i els para-sols. La cadira és un
seient individual amb respatller, i a vegades, amb braços.
3. Elements auxiliars: són els elements que donen suport al funcionament de l’activitat
de la terrassa. S’hi inclouen estufes, pissarres, taules i carrets auxiliars, jardineres i
d'altres elements similars.
4. Establiments de restauració: són els definits a la normativa d’espectacles públics i
activitats recreatives i d’acord amb aquesta ordenança.
5. Establiments de degustació: són els forns de pa amb degustació, gelateries,
iogurteries, orxateries i altres establiments d’activitats similars sempre que els seus
productes no continguin alcohol, d’acord amb l’article 18 d’aquesta ordenança.
6. Temporada: és el termini de vigència de l'autorització.
7. Publicitat: és la forma de comunicació duta a terme en l’exercici d’una activitat
econòmica adreçada a promoure la contractació de béns o serveis i la difusió de
missatges de naturalesa social, cultural, política o qualsevol altra. Es distingeixen dos
tipus de publicitat: identificació i propaganda.
a) Identificació: és tota expressió gràfica 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 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
béns mobles o immobles o de serveis.
Article 26. Situació de la terrassa
1. Els principals criteris que determinarà l'autorització seran:
 El pas lliure per a vianants en funció del tipus de via i de l’afluència de vianants.
 Criteris relacionats amb l'ús general de la via pública, l’accessibilitat i l’interès
públic.
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La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de condicions de llicències anteriors seran motiu per
denegar la llicència municipal.
2. La ubicació de la terrassa haurà de ser a la vorera contigua a l’establiment i al davant
de la façana del local. Quan la terrassa estigui situada adossada a la façana, no podrà
excedir la façana de l’establiment. Quan la terrassa es col·loqui a la banda de la vorada,
podrà excedir en un 25% la façana del local sempre que no interfereixi amb l’itinerari
de vianants, altres ocupacions, l’interès general, els interessos legítims de tercers o
aspectes de seguretat. En la mateixa vorera, de qualsevol amplada, no s’autoritzaran
ocupacions simultànies als dos costats. De manera excepcional, degudament
justificades, sempre que no afectin interessos públics generals, es podran autoritzar
altres disposicions de l’ocupació, quan la via disposi d’una rambla de més de 6 m o una
plaça confrontant.
3. En espais de gran valor patrimonial i/o de caràcter singular, d’alta concurrència de
vianants o perquè la ciutadania, en general, també ha de gaudir de l’entorn, i que seran
definits per decret d’alcaldia, la llicència de la terrassa vindrà definida per un plànol
amb el detall de col·locació de les taules, cadires i altres elements amb indicació de les
distàncies referides a elements urbans, mobiliari urbà i edificis. Els projectes hauran de
definir i concretar els models de mobiliari urbà de forma expressa.
La llicència establirà el nombre de cadascun dels elements de mobiliari i elements
auxiliars a instal·lar i la distribució segons els mòduls definits a l’Annex I.
L’Ajuntament podrà marcar a terra la superfície concedida d’ocupació amb una
terrassa.
4. La capacitat màxima de les terrasses no podrà excedir de 100 m2 per establiment.
5. L’ocupació de les terrasses es podrà autoritzar en voreres a partir de 2,50 m
d’amplada amb les següents condicions:
 En voreres d’amplada fins a 3 m, s’haurà de deixar com a mínim un pas lliure
d’1,50 m respecte als elements estructurals i arbrat.
 Voreres a partir de 3 m, s’haurà de deixar com a mínim un pas lliure d’amplada
de la meitat de la vorera respecte als elements estructurals i arbrat.
 En l’àmbit del Pla especial del Barri Vell s’haurà de fer un estudi singular.
 L’ocupació de terrasses en places, rambles, sota voltes, jardins, xamfrans i
ordenacions irregulars de l’espai públic vindrà determinada per una ordenació
amb documentació gràfica aprovada per l’Ajuntament.
 Quan l’ocupació es faci adossada a la vorada, s’haurà de situar a 0,50 m de la
vorada.
 Quan l’ocupació es faci adossada a la façana del local o en única fila de mòdul
tipus 1, no s’autoritzaran més de dos mòduls.
6. En voreres inferiors a 2,50 m, excepcionalment, quan la intensitat de vianants sigui
extremadament baixa, es podrà concedir l’ocupació de taules i cadires de mòdul tipus 1,
sempre que l’amplada mínima del pas de vianants sigui d’1,20 m.
7. En el cas que s’obrin nous locals i sol·licitin ocupació amb terrassa, l’Ajuntament
redistribuirà de manera equitativa l’ocupació total. En cas que les sol·licituds siguin
molt elevades, l’Ajuntament atenent els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència
podrà convocar concurs públic.
8. La provocació de molèsties al veïnat podrà comportar de forma motivada:
 La suspensió de la llicència.
 La denegació de sol·licitud de llicència.
 La reducció de la superfície d’ocupació.
 La prohibició d’agrupació de taules
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Article 27. Horaris
1. La terrassa es podrà col·locar a partir de les 7.30 h els dies feiners de dilluns a
divendres, i els caps de setmana i festius a partir de les 9.00 h.
2. L’horari límit de l’ocupació serà l’establert a la llicència, en atenció a les peculiaritats
de l’establiment, de la zona i de l’època de l’any, que vindrà determinat, previ informe
tècnic, per un decret específic de l’Alcaldia,
3. No obstant això, l’Ajuntament podrà atorgar motivadament, amb la sol·licitud prèvia
de la persona interessada, l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses en dates
assenyalades.
4. L’incompliment de l’horari establert per a l’ocupació d’una terrassa podrà comportar
una suspensió temporal de la llicència i/o la denegació en les temporades següents.
5. L’Ajuntament podrà reduir, mitjançant una resolució motivada, la superfície
autoritzada a cada establiment en carrers o places on hi hagi concentració de diversos
establiments amb terrassa, quan es constati molèsties.
Article 28. Elements del mobiliari i elements auxiliars que es poden col·locar en
una terrassa
1. L’autorització de terrasses sempre inclou la col·locació de taules i cadires. La resta
d’elements vénen determinats pels següents requisits:
 Para-sols. Els para-sols es poden posar en voreres superiors a 4 m. Separats de la
calçada 60 cm. Han d’estar situats dins de l’espai destinat a l’ocupació per taules
i cadires, tenint en compte que quan estiguin oberts no podran sobrepassar en
vol l’espai concedit d’ocupació. No es permet la fixació d’aquests elements
directament al paviment excepte en espais de configuració de rambla, plaça o
xamfrans d’àmplies dimensions. L’autorització haurà de ser expressa. Els
dispositius de subjecció han de garantir que quan es retirin els para-sols, no
quedi cap element que constitueixi un obstacle o anomalia que pugui provocar
danys a les persones o coses. El titular de la llicència està obligat a restaurar el
paviment de la vorera quan deixi de disposar de permís per ocupar amb terrassa.
 Estufes. L’autorització d’estufes queda regulada per l’annex III.
 Pissarres. Les terrasses que disposin de més de tres mòduls podran posar-hi una
pissarra. Quan la terrassa disposi de més de 10 mòduls en podrà posar dues. No
cal autorització expressa per instal·lar-les. El model haurà de complir les
característiques indicades a l’annex II.
 Taules i carrets auxiliars. Els establiments tipus restaurant podran disposar d’una
taula o carret auxiliar sempre que l’ocupació sigui igual o superior a 8 mòduls.
S’haurà de col·locar dins de l’espai autoritzat i pot constituir límit entre
terrasses.
 Jardineres. En voreres de més de 4 m d’amplada, places i rambles, quan la
terrassa s’autoritzi a la banda de la vorada i el carril de la calçada sigui de
circulació de vehicles no restringit, es podrà autoritzar una fila de jardineres per
segregar la terrassa de la circulació. S’haurà de deixar un espai lliure mínim
respecte a la calçada de 50 cm i mantenir una separació entre elles de 30 cm com
a mínim. Caldrà presentar un projecte del conjunt de la terrassa. No es poden
col·locar per separar terrasses contigües. El mal estat de les jardineres o la
vegetació serà motiu per requerir-ne la retirada i no tornar-les a autoritzar. A
l’àmbit del Pla especial del Barri Vell no es permetran jardineres.
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Aparells de reproducció d’imatges. Amb motiu d’esdeveniments de rellevància,
dins de l’espai concedit de la terrassa, es podrà col·locar un aparell de
reproducció d’imatges sense emetre cap so, amb sol·licitud expressa prèvia i per
un màxim de 24 dies a l’any.
2. Tots els elements auxiliars s’hauran de col·locar dins de l’espai concedit per a la
terrassa i estar en bon estat de conservació.
3. Les terrasses no poden tancar els laterals ni la part superior de l’ocupació mitjançant
pèrgoles, coberts i altres construccions permanents o semipermanents, únicament poden
cobrir aquest àmbit amb para-sols o tendals plegables subjectats a la façana de
l’establiment.
4. Està prohibida la col·locació de tarimes i altres instal·lacions d’ocupació horitzontal
sobre el pla del paviment.
5. No es permet utilitzar arbres, fanals i altres elements similars de la via pública per a
ús auxiliar de les terrasses.
6. Excepcionalment i en funció de les característiques arquitectòniques i comercials
especials dels diferents indrets de la ciutat, i prèvia presentació d’un projecte unitari del
conjunt, es podran autoritzar elements diferents als definits.
Article 29. Disseny, materials i colors del mobiliari i els elements auxiliars
El disseny, els materials i els colors del mobiliari i els elements auxiliars d’una terrassa
són un component essencial en la configuració del paisatge urbà, especialment perquè
comparteixen l’espai més proper als vianants. Tots els elements que pertanyin a una
mateixa autorització i/o establiment han d'estar fets amb materials del mateix color,
disseny i textura, hauran d'harmonitzar entre si i amb l'entorn. En cap cas les terrasses
poden tenir unes característiques de disseny, de materials o cromàtiques que no
s’adiguin amb la resta de les terrasses del seu entorn i amb l'entorn arquitectònic.
L’annex II, “Homologació de mobiliari urbà i elements auxiliars a instal·lar”, regula
aquestes característiques.
En termes generals, les taules, les cadires, els para-sols, les estufes de terrassa i d'altres
elements que s’hi col·loquin han de ser del material menys sorollós possible, i s’han
d'adaptar, si cal, per provocar les mínimes molèsties possibles, a més de complir tots els
requeriments establerts en aquesta ordenança.
Article 30. Publicitat
La publicitat en una terrassa es podrà fer de les següents formes:
a) L’únic missatge de la identificació permès és la raó social de l’establiment o nom
comercial autoritzat. La identificació ha de ser impresa directament sobre el material
d’un tipus de mobiliari urbà. En l’àmbit del Pla especial del Barri Vell només es
permetrà aquesta identificació sobre els respatllers de les cadires mitjançant folres de
materials tèxtils i haurà de ser unitari per a tota la instal·lació.
b) Pissarres.
c) Damunt de cada taula també es pot col·locar un element publicitari dels productes
que es poden consumir de mida màxima DIN-A4.
No s’admet la incorporació de marques ni codis de productes.
Article 31. Sol·licitud de llicència
L’interessat haurà d’indicar:
a) L’activitat de l’establiment per la qual se sol·licita la terrassa.
b) El nombre de taules i de cadires que se sol·licita col·locar.
c) El nombre de para-sols.
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d) Els elements auxiliars que demana col·locar-hi.
e) La descripció escrita i gràfica del mobiliari urbà i altres elements, amb especificació
de les mides, per a la primera llicència que se sol·licita i sempre que es canviï respecte a
l’anterior autorització.
f) Plànol a escala de la distribució del mobiliari i elements auxiliars respecte a la
configuració i elements estructurals i arquitectònics del domini públic.
Article 32. Naturalesa de la llicència i condicions generals
1. Les llicències per ocupació de la via pública amb terrasses són de caràcter temporal
amb una duració màxima d'un any.
2. Llicència es concedeix sens perjudici de tercers, essencialment revocable per raons
d’interès públic. L’atorgament de les llicències és discrecional sense que hi hagi cap
dret preexistent per obtenir-les. L’ocupació haurà de respectar tots els preceptes de la
normativa sobre d’accessibilitat.
3. El titular de la llicència de la terrassa haurà de tenir l’autorització (plànol inclòs, si
escau) en un lloc ben visible a l’interior de l’establiment perquè l’Administració pugui
comprovar el compliment de les condicions d’atorgament.
4. El titular de la llicència ha d'assumir l'obligació de mantenir neta la terrassa, i el tram
de via pública que li correspongui sempre que calgui, d’acord amb les disposicions
d’aquesta ordenança i l'Ordenança municipal reguladora de la neteja.
5. Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i l'Administració municipal
necessiti per qualsevol circumstància l'espai que ocupa l'emplaçament de la terrassa, el
titular de la llicència l’haurà de retirar, amb avís previ i subsidiàriament per
l'Ajuntament, sense que el titular tingui dret a indemnització.
6. Durant l’horari exclòs de l’autorització de la terrassa, el mobiliari podrà romandre a
la via pública sempre que estigui ben col·locat i que la vorera o els espais tinguin una
amplada superior a 5 m, degudament subjectats per evitar ser objecte de vandalisme.
Quan una terrassa no s’utilitzi durant 48 hores consecutives, el titular de l’autorització
està obligat a retirar tot el mobiliari i els elements auxiliars de l’espai concedit.
7. No es permet:
 Instal·lar sistemes de reproducció sonor a les terrasses.
 Fer projeccions, pintades o efectes visuals de qualsevol tipus sobre els elements
de les terrasses.
 Apilar o instal·lar mobiliari i altres elements fora de l'espai concedit per la
llicència.
Article 33. Inspecció
Correspon als agents de la Policia Municipal i als serveis tècnics municipals la
inspecció i control del compliment del que es disposa en aquesta ordenança per a les
terrasses.
Article 34. Potestat sancionadora
Les infraccions d’aquesta ordenança les sancionarà l’òrgan competent municipal, amb
instrucció prèvia del corresponent expedient, de conformitat amb els principis i
procediments regulats a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Decret 278/1993, de
9 de novembre, i supletòriament el RD 1398/1993 pel qual s’aprova el Reglament de
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora i altra normativa aplicable.
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Article 35. Responsables
Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques titulars de les
instal·lacions o elements que ocupen el domini públic, o que desenvolupin l’activitat
infractora. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a les quals per
llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
Article 36. Mesures cautelars
L’òrgan competent pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars
legals de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del
procediment.
No obstant això, es podran retirar els elements instal·lats, de forma immediata, sense
necessitat d’avís previ, i igualment van a compte del que resulti titular responsable, si
escau, les despeses d'execució subsidiària, transport i emmagatzematge, sense perjudici
de les responsabilitats que puguin correspondre-li, quan es doni alguna de les
circumstàncies següents:
1. Quan la instal·lació de l'element resulti anònima.
2. Quan a criteri dels serveis tècnics municipals o dels agents de la Policia Municipal,
l'element ofereixi perill per als vianants o el trànsit rodat, bé per la seva situació, per les
seves característiques o per la seva deficient instal·lació.
Article 37. Classificació de les infraccions i sancions de les terrasses
1. Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions
que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els
diferents articles de desenvolupament.
2. Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
3. La graduació de la sanció haurà d'observar la deguda adequació als fets i es tindran en
compte per a això els següents criteris d'aplicació:
a) L'existència d'intencionalitat
b) L’existència de reiteració
c) L’existència de reincidència
d) La naturalesa i gravetat dels perjudicis ocasionats
e) La transcendència social i afecció als interessos generals
3. Les sancions derivades de les infraccions administratives tenen la naturalesa de multa
i s'imposaran d'acord amb la següent escala:
Infraccions lleus: fins a 150 euros.
Infraccions greus: de 150,01 a 600 euros i suspensió, denegació o reducció de la
llicència
Infraccions molt greus: de 600,01 a 900 euros i suspensió, denegació o reducció de la
llicència
4. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets sancionats. La manca de resposta al requeriment de
reposició podrà donar lloc a l’execució subsidiària.
Article 38. Tipificació de les infraccions
1. Són infraccions lleus:
1. Usar o ocupar el subsòl, el sòl o els espais elevats de la via pública o fer-hi
instal·lacions sense la llicència municipal corresponent.

23

2. Incomplir les condicions generals o específiques de la llicència municipal per la qual
es concedeix el permís d'ocupació de la via pública.
3. Instal·lar mobiliari que incompleixi les especificacions de l’ordenança.
4. Ocupar la via pública de manera que destorbi o obstaculitzi la lliure circulació de
vianants o vehicles o que pugui ocasionar danys a persones i altres elements de la via
pública.
5. No retirar els material de l'ocupació després del requeriment previ de l'Ajuntament
per festes tradicionals o altres tipus actes.
6. Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal.
7. Incomplir l’horari de la llicència.
8. Ocupar més superfície de l’autoritzada i/o amb més quantitat d’elements de mobiliari
dels autoritzats.
9. Col·locar els elements de mobiliari i auxiliars en una distribució distinta a
l’autoritzada.
10. Col·locar o instal·lar elements en arbres, fanals i altres elements estructurals i de
mobiliari de la ciutat.
11. Deteriorar qualsevol element de la via pública.
12. No retirar el mobiliari i elements auxiliars quan la terrassa està inactiva més de 48
hores.
13. No tenir en un lloc ben visible a l’interior de l’establiment l’autorització de
l’Ajuntament, plànol inclòs.
14. Provocar molèsties acústiques al veïnat.
15. Tenir en mal estat els elements de mobiliari i auxiliars a la via pública.
16. Negar-se a facilitar, quan es requereixin, la llicència o plànol d’instal·lació
autoritzada, o qualsevol altra desobediència als legítims requeriments dels inspectors
municipals i agents de la Policia Municipal.
17. No netejar adequadament les instal·lacions i l’espai ocupat de la via pública durant
l'horari d'ús i a l’hora de tancar.
2. Són infraccions greus:
La primera i segona reincidència de les infraccions lleus.
3. Són infraccions molt greus:
La segona, tercera reincidència/reiteració, i les següents, en la comissió de faltes greus
en els darrers cinc anys.
Article 39. Prescripció
1. Les infraccions lleus prescriuen al cap de sis mesos, les greus després de dos anys i
les molt greus al cap de tres anys.
2. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d’un any, per infracció
greu al cap de dos anys i per infraccions molt greus al cap de tres anys.
3. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar a partir del dia en
què es cometi la infracció i el de les sancions, l’endemà del dia en què adquireixi
fermesa la resolució que imposa la sanció.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Els establiments que desenvolupin les activitats indicades a l’article 3 resten
subjectes al compliment de les condicions tècniques d’aquesta ordenança, després del
requeriment previ formal efectuat per l’Ajuntament, amb excepció de les disposicions
generals que són de compliment immediat.
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Segona. Els establiments degudament autoritzats com a botiga degustació podran
accedir a la categoria de bar sempre que les seves instal·lacions s’ajustin a les
condicions tècniques que fixa aquesta normativa.
Tercera. Els establiments de l’article 3 que duguin a terme obres de reforma o millora,
així com els canvis de titularitat, hauran d’adaptar-se a la normativa regulada en aquesta
ordenança.
Quarta. Els titulars de terrasses que tinguin autoritzats models de taules i cadires no
conformes amb l’ordenança gaudiran d’un període de tres anys per adaptar-se als
preceptes d’aquesta ordenança.
Cinquena. Els titulars de terrasses que tinguin autoritzats models d’estufes no
conformes amb l’ordenança gaudiran d’un període de tres anys per adaptar-se als
preceptes d’aquesta ordenança.
Sisena. Mentre no s’aprovi el decret específic dels horaris de les terrasses, es mantindrà
l’horari que es du a terme en l’actualitat.
Setena. La present ordenança és d’aplicació per als procediments sancionadors iniciats
amb posterioritat a la seva entrada en vigor. Els procediments iniciats amb anterioritat
es resoldran d’acord amb els criteris de l’anterior ordenança.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Aquesta ordenança deroga l’anterior ordenança reguladora de les condicions
d’instal·lació de determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles
i/o activitats recreatives aprovada en data 7 de març del 2000.
Segona. Queden derogats els articles 76 al 82 de l’Ordenança de convivència ciutadana
i via pública.
Tercera. Queda derogat l’article 21 de l’Ordenança de publicitat i instal·lacions
publicitàries.
DISPOSICIÓ FINAL
L’aprovació de la present ordenança i les possibles modificacions que puguin ser
necessàries s’ajustaran al procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Aquesta ordenança entrarà en vigor 15 dies després de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
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Annex I: Tipus de mòduls

26

Annex II: Homologació de mobiliari urbà i elements auxiliars a instal·lar
Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties estètiques i de solidesa.
Aquest annex regula les característiques d’aquests elements que es poden instal·lar a les
terrasses.
1. Models de taules i cadires
Les taules i cadires hauran de complir els requisits següents:
 Els elements estructurals han de ser de materials naturals (fusta, vímet, ferro,
marbre ...), d’altres materials que imitin amb autenticitat aquests materials
naturals o d’alumini. Els colors no poden ser estridents.
 Els seients i respatllers de les cadires també podran ser de medul·la natural,
sintètica teixida o de lona amb colors ocres, marrons, verd Cadaqués, marfil o
similars.
Dins de l’àmbit del Pla especial del Barri Vell, les taules i cadires hauran de complir els
requisits següents:
 Els elements estructurals han de ser de materials naturals (fusta, vímet, ferro,
marbre ...) o d’altres materials que imitin amb autenticitat aquests materials
naturals. No s’admet l’alumini. Els colors no poden ser estridents.
 Els seients i respatllers de les cadires també podran ser de medul·la natural,
sintètica teixida o de lona amb colors ocres, marrons, verd Cadaqués o marfil.
 La roba dels coixins o folres de les cadires han de ser sense estampat i dels
colors de la carta del Pla especial del Barri Vell. En casos excepcionals i sota
justificació tècnica, s’acceptaran colors el màxim semblants possibles als
proposats.
Els tamborets només s’autoritzaran en les configuracions del mòdul 1.
Les taules i cadires han de tenir tacs de goma per minimitzar el soroll.
Quan els establiments tinguin l’autorització per a l’activitat de restaurant podran fer
servir taules de 90x90 cm per donar un millor servei.
2. Para-sols. Els para-sols han de ser quadrats o rectangulars, de 4 m de longitud
màxima dels costats, plegables i tenir un únic suport central. El cobriment ha de ser de
material de lona o similar, sense bambolines ni serrells, llisos i d’un color cru. El suport
ha de ser lleuger i desmuntable, de ferro, metàl·lic no lluent o de fusta. Tots els
components han de deixar una alçada lliure de, com a mínim, 2,20 m.
3. Estufes. En l’àmbit del Pla especial del Barri Vell no s’admetrà el tipus d’estufa
piràmide amb flama interior ni altres models amb acer inoxidable lluent. Els models
hauran de ser de tipus corona de color negre. Excepcionalment i en funció de les
característiques arquitectòniques i comercials especials dels diferents indrets de la ciutat
i prèvia presentació d’un projecte unitari del conjunt, es podrà autoritzar models
d’estufes diferent a l’exigit.
4. Pissarres. Hauran de ser dobles amb forma de V invertida. Les mides màximes
exteriors amb potes incloses són d’1,50 m d’alçada x 0,70 m d’amplada. No poden
disposar d’il·luminació pròpia ni contenir elements publicitaris, essent únicament
autoritzats el nom de l’establiment i els productes o plats que ofereixin.
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5. Jardineres. Les dimensions màximes són 150 cm de longitud, 40 cm d’amplada i 50
cm d’alçada. Els materials han de ser de fusta, ferro o similars. La vegetació que s’hi
planti ha de ser natural i s’ha de mantenir en bon estat.
6. Instal·lacions elèctriques. No es permet la instal·lació provisional de cap conductor
elèctric a nivell del sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o
usuaris de les terrasses ni cap d’aeri que pugui generar un impacte visual negatiu.
La instal·lació elèctrica per dotar de llum els para-sols ha de ser soterrada i autoritzada
expressament. La instal·lació elèctrica a les terrasses ha de complir el Reglament
electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-BT.
Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense
subministrament elèctric la instal·lació. Caldrà aportar la mateixa documentació per a la
seva autorització que la indicada a l’annex III.
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Annex III: Estufes
ESTUFES DE GAS PROPÀ (GLP)
Només pot sol·licitar permís per col·locar estufes l’establiment que disposi de llicència
municipal vigent per col·locar taules i cadires a la via pública.
El permís de les estufes es limita a la temporada compresa entre els mesos d’octubre i
abril.
Les estufes han de ser models homologats i s’han d’adaptar a la normativa europea
fixada en la Directiva 90/396/CEE, de 29 de juny de 1990, relativa a la proximitat de les
legislacions dels estats membres que fa referència als aparells de gas o, si escau, aquella
que resulti d’aplicació i estigui vigent en cada moment. L’estructura de les estufes ha
d’anar protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulació d’aquells
elements que emmagatzemin el gas propà.
S’autoritza una estufa a partir de quatre mòduls, un mòdul consta d’una taula i quatre
cadires. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny dels elements que
configuren la terrassa.
Les estufes s’han de retirar diàriament, igual que la resta de mobiliari, d’acord amb
l’horari de la terrassa autoritzat establert per normativa. No s’autoritza instal·lar estufes
a menys de 2 m de qualsevol dels paraments dels immobles, ni d’altres elements, com
pot ser arbres, fanals i elements de naturalesa anàloga. La totalitat d’elements i mobiliari
susceptibles de ser instal·lats a les terrasses no pot en cap cas sobrepassar els límits
establerts en l’àmbit de l’autorització. L’establiment ha de disposar d’extintors de pols
ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en un lloc de fàcil accés.
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNT AMB LA PRIMERA SOL·LICITUD
Garantia de qualitat de les estufes i certificat d’homologació de la Comunitat Europea.
Catàleg on s’indiqui el model, les característiques, el material, el color, les dimensions,
etc. de l’estufa.
- EN EL TERMINI DE 15 DIES POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ S’HA DE
PRESENTAR:
Assegurança de responsabilitat civil vigent en la qual es reculli la instal·lació d’estufes a
la via pública.
Contracte amb l’empresa de manteniment i subministrament especialitzada en
instal·lacions de GLP i els seus derivats.
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD DE
RENOVACIÓ
Assegurança de responsabilitat civil vigent en la qual es reculli la instal·lació d’estufes a
la via pública.
Contracte amb l’empresa de manteniment i subministrament especialitzada en
instal·lacions de GLP i els seus derivats.
ESTUFES ELÈCTRIQUES
No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric a nivell del sòl que
pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris de les terrasses ni cap
d’aeri que pugui generar un impacte visual negatiu.
La instal·lació elèctrica de subministrament de les estufes ha de ser soterrada. La
instal·lació elèctrica a les terrasses ha de complir el Reglament electrotècnic de baixa
tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-BT. Finalitzat l’horari d’atenció al
públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense subministrament elèctric la instal·lació.
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA PRIMERA SOL·LICITUD
Projecte de la instal·lació signat pel tècnic titulat competent.
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DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per una empresa instal·ladora
autoritzada, degudament tramitat per una EIC (Tüv Rheinland o ECA).
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