AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA
ORDENANÇA REGULADORA DE TERRASSES

Article 1r. Objecte
La present ordenança té com a objecte establir el règim jurídic d’aplicació per a la
instal·lació i funcionament de terrasses al municipi de Vilanova de la Barca.
Article 2on. Àmbit
Les disposicions d’aquesta ordenança seran d’aplicació a les terrasses instal·lades als
espais de domini públic d’ús públic.
Article 3er. Definició de terrassa i supòsits d’exclusió
1. Als efectes d’aquesta ordenança es defineix la terrassa com l’ocupació de terrenys amb
taules, cadires i, en el seu cas, amb altres elements autoritzables complementària a
l’establiment obert al públic d’activitats de restauració del qual en forma part.
2. No s’admetrà la instal·lació de terrasses als establiments d’activitats musicals com bars
musicals, cafès teatre, cafès concert, sales de festes, discoteques, sales de ball i, en
general, qualsevol altra activitat definida com a activitat recreativa musical del catàleg
d’espectacles vigent en cada moment.
Article 4art. Autoritzacions
Les terrasses instal·lades als espais de domini públic se subjectaran a llicència municipal.
Article 5è. Característiques de les instal·lacions
1. Són elements bàsics de les terrasses les taules, les cadires i, en els casos d’instal·lació
a la calçada, les tarimes.
2. Són elements accessoris de les terrasses els para-sols, els tendals, les estufes, els
elements ornamentals, els paravents, els tancaments, els elements separadors, el mobiliari
auxiliar, les pissarres, els faristols o altres elements d’informació dels productes de
l’establiment.
3. En general, els elements de la terrassa hauran de ser de material resistent, fàcil neteja i
bona qualitat, amb característiques precises per a la seva funció. Hauran d’harmonitzar
entre sí i amb l’entorn en cromatisme, materials i disseny.
4. Les taules i cadires hauran de ser d’alumini polit i anoditzat, d’acer inoxidable brillant
o setinat, de fusta o de material tèxtil. No s’autoritzaran taules i cadires amb estructura de
material tipus plàstic o resina de baixa qualitat. Seran plegables o apilables i hauran de
disposar d’elements per evitar les molèsties per sorolls a causa del seu arrossegament o
apilament.
5. Per a l’autorització de la instal·lació d’estructures d’alumini delimitadores de les
terrasses serà requisit indispensable la presentació d’un projecte tècnic signat per tècnic
competent, que serà revisat i, si procedeix, aprovat pels serveis tècnics municipals. Una

vegada instal·lada l’estructura, s’exigirà la presentació del certificat d’instal·lació emès
per un tècnic competent.
Article 6è. Condicions de les instal·lacions
1. La instal·lació de terrasses no podrà suposar un obstacle o un risc per al trànsit de
vianants i vehicles, ni podrà pertorbar o impedir l’ús o el normal funcionament d’un servei
públic.
2. L’ocupació de les terrasses no podrà sobrepassar el 50% de l’amplada de l’espai on
s’instal·lin respectant, en tot cas, una amplada mínima d’1,25 metres de pas de vianants.
3. L’Ajuntament marcarà l’espai de domini públic d’ús públic on obligatòriament s’haurà
d’instal·lar la terrassa establint la seva situació i superfície en metres quadrats.
4. En la instal·lació de terrasses s’haurà de donar compliment a la normativa vigent
d’accessibilitat en els espais públics.
Article 7è Condicions de funcionament
1. S’hauran de mantenir les terrasses en les degudes condicions de neteja, higiene,
seguretat i ornat. La terrassa no podrà servir com a espai d’emmagatzematge o apilament
de productes.
2. En finalitzar l’horari de funcionament de la terrassa s’haurà de procedir obligatòriament
a la retirada del mobiliari de l’espai públic. Les taules i les cadires podran ser apilades a
la zona de la terrassa, de forma que no causin molèsties, havent de romandre aquest
mobiliari lligat en la zona que designi l’Ajuntament.
3. Durant la instal·lació, funcionament i retirada de la terrassa, s’hauran d’adoptar les
mesures i precaucions necessàries per evitar molèsties al veïnat i als usuaris de la via
pública. No serà permesa la instal·lació d’equips de reproducció o amplificació sonora o
audiovisual ni les actuacions en directe sense autorització prèvia de l’Ajuntament, que
n’establirà les condicions.
Article 8è. Horaris d’obertura i tancament de terrasses
1. L’horari d’obertura de les terrasses podrà ser el mateix que el d’inici del local.
2. Els horaris de tancament de les terrasses seran els següents:
De diumenge a dijous: 23,00 hores en temporada d’hivern i 23,30 hores en temporada
d’estiu.
Nits de divendres, dissabte i vigílies de festius: 24,00 hores en temporada d’hivern i 0,30
hores en temporada d’estiu.
3. La temporada d’hivern s’estableix entre els dies 16 d’octubre a 30 d’abril. La
temporada d’estiu queda fixada entre els dies 1 de maig a 15 d’octubre.
4. Es podran mantenir obertes les terrasses fins a les 2,00 hores per Cap d’Any, Sant Joan
i els dies de la Festa Major de Vilanova de la Barca.
5. En tots els casos, es concedirà un termini de 30 minuts suplementaris per netejar,
recollir i emmagatzemar els elements de la terrassa.
Article 9è. Llicències de terrasses
1. Podrà sol·licitar la llicència el titular de l’activitat de l’establiment de restauració o la
persona que legalment el representi.

2. L’autorització permetrà l’ocupació del tram de sòl situat davant o proper al mateix
establiment. L’ocupació d’altres zones diferents serà sempre provisional i estarà sotmesa
a la possible sol·licitud d’aquest espai per part d’altres interessats.
3. No s’autoritzarà cap ocupació davant d’entrades d’immobles ni sortides d’emergència,
respectant els arbres, els parterres, el mobiliari urbà, els accessos i els passos de vianants.
4. La llicència de terrassa és independent de les altres llicències o actes de control
preventiu que concorrin sobre l’activitat i sempre que sigui possible s’han de sol·licitar i
tramitar de forma simultània.
5. Les llicències de terrasses seran anuals o de temporada. La llicència anual s’atorgarà
per a un període que finalitza el 31 de desembre, inclusivament, de l’any en curs. La
llicència de temporada serà per al període comprés entre el 15 d’abril i el 15 d’octubre.
Article 10è. Procediment per a l’atorgament de les llicències de terrasses
1. Podrà sol·licitar llicència municipal de terrassa el titular d’un establiment obert al
públic d’activitats de restauració degudament legalitzat o el seu representant legal.
2. El titular de la llicència haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi els riscos que puguin derivar-se de la instal·lació i funcionament de la
terrassa.
3. El procediment per atorgar la llicència de terrassa s’inicia amb la presentació de la
sol·licitud que haurà d’incloure, com a mínim, la següent informació i documentació:
a) Dades del titular.
b) Dades de l’establiment a què s’ha de vincular la terrassa.
c) Nombre i descripció dels elements autoritzables.
d) Fotografies a color del model a instal·lar.
e) Croquis, degudament acotat, i fotografies de l’emplaçament.
f) En el cas d’apilament a la via pública d’elements del mobiliari, la seva justificació i les
condicions en què es realitzarà.
g) Acreditació de disposar de l’assegurança de responsabilitat civil.
4. En les sol·licituds de modificació de les llicències concedides només serà necessari
aportar la documentació que descrigui la modificació.
5. L’atorgament de la llicència municipal de terrassa habilita per exercir de forma annexa
o accessòria l’activitat de restauració en els mateixos termes que permet el títol habilitant
de l’activitat de l’establiment de restauració, amb les limitacions establertes en aquesta
Ordenança i en la resta de normes que li siguin d’aplicació.
6. La llicència atorgada haurà de contenir, almenys, el següent:
a) La identificació del titular i de la ubicació de l’establiment principal.
b) La situació i superfície en metres quadrats de la instal·lació.
c) El mobiliari autoritzat, amb indicació del número concret de cada element.
d) El període i horari de funcionament.
e) En el seu cas, les limitacions mediambientals a què queda condicionada la terrassa.
7. Les llicències anuals o de temporada es renoven automàticament, amb efectes de l’1
de gener o del 15 d’abril, respectivament, pel mateix termini i condicions, llevat que el
titular formuli de forma expressa, en el termini de quinze dies abans de l’inici del nou
període de vigència de la llicència, la seva voluntat contrària a disposar de la llicència
renovada.
8. L’Ajuntament podrà denegar la renovació automàtica de les llicències en els supòsits
següents:
a) Si s’han imposat dos o més sancions que hagin esdevingut fermes per molèsties de
soroll o d’altres derivades de l’exercici de l’activitat en el període dels dos anys anteriors.

b) Si s’han imposat dos o més sancions que hagin esdevingut fermes de caràcter greu o
molt greu per l’incompliment de les disposicions de la present ordenança en el període
dels dos anys anteriors.
c) Si s’observa un incompliment reiterat de les condicions de la llicència principal o
accessòria.
d) Si no s’ha efectuat la comunicació del canvi de titularitat de l’establiment de
restauració.
e) Si s’han modificat les circumstàncies existents en el moment de l’atorgament de la
llicència objecte de la renovació.
9. La llicència de terrassa serà transmissible només juntament amb la transmissió del títol
habilitant de l’establiment de restauració a què està vinculada. No es podran transmetre
les llicències que, en relació amb la terrassa:
a) Siguin objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient sancionador o de
qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no
s’hagi complert la sanció imposada o s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de
responsabilitats.
b) Siguin objecte d’un procediment de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una
resolució ferma que confirmi la llicència.
10. La llicència de terrassa s’extingirà pels motius següents:
a) Pel transcurs del termini de vigència atorgat.
b) Per renúncia de la persona titular.
c) Per cessament en l’activitat de l’establiment de restauració.
d) Per revocació.
e) Per caducitat.
f) Pels mateixos motius que es pot denegar la renovació automàtica.
Un cop que la llicència de terrassa s’hagi extingit, qui n’ha estat el titular estarà obligat a
retornar els espais ocupats a l’estat originari. En tot cas, l’incompliment d’aquesta
obligació habilita l’ajuntament per a la seva execució a càrrec del titular de la llicència.
11. La llicència de terrassa pot ser revocada pel canvi o desaparició de les circumstàncies
que en van determinar l’atorgament o per sobrevenir-ne d’altres de noves que en cas
d’haver existit llavors haguessin justificat la denegació, en els termes establerts per la
normativa general aplicable. També pot ésser revocada quan la corporació adopti nous
criteris d’apreciació recollits en la normativa aplicable corresponent.
12. Si concorreguessin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic que impedissin
l’efectiva utilització dels espais per a la finalitat autoritzada de terrassa, com ara
esdeveniments públics, situacions d’emergència o altres de naturalesa anàloga, la
llicència de terrassa restarà sense efecte de forma temporal fins que desapareguin les
circumstàncies, sense generar dret a indemnització.
Article 11è. Sancions
1. Les infraccions tipificades en aquesta ordenança seran sancionades amb la instrucció
prèvia d’un procediment sancionador d’acord amb les previsions establertes en la Llei
40/2015, d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.
2. Les accions i omissions contràries a aquesta ordenança tindran el caràcter d’infraccions
administratives.
3. Les infraccions a què fa referència l’apartat anterior es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.

4. Són infraccions lleus:
a) No exposar en lloc visible l’autorització municipal d’instal·lació i funcionament de la
terrassa.
b) Qualsevol incompliment de les obligacions, els deures, les càrregues i les prohibicions
establertes per l’ordenança que no siguin constitutives d’infraccions de caràcter greu o
molt greu.
5. Són infraccions greus:
a) L’incompliment reiterat durant tres ocasions de l’horari màxim de tancament.
b) Incomplir les obligacions de neteja de la terrassa i del seu entorn.
c) Ocupar més espai de l’autoritzat.
d) Posar més taules i cadires o més elements dels autoritzats.
e) No respectar l’espai lliure mínim per al pas de vianants o la distància de la línia de
vorada.
f) Incomplir els requeriments municipals de correcció de deficiències.
g) Impedir o obstaculitzar la funció inspectora.
h) No disposar de la pòlissa d’assegurances en vigor.
i) La celebració d’actuacions en directe no autoritzades.
j) Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa.
k) Haver estat sancionat per la comissió de tres faltes lleus dins el període d’un any.
l) L’ús de televisions i similars i equips de música sense autorització municipal prèvia.
6. Són infraccions molt greus:
a) La instal·lació d’una terrassa sense autorització.
b) Haver estat sancionat per la comissió de cinc faltes lleus o dues faltes greus dins el
període d’un any.
c) El consum de substàncies tòxiques o d’aquelles no permeses per la llei.
7. Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multa de fins a 500,00 euros, les
infraccions greus podran ser sancionades amb multa de 500,01 a 1.000,00 euros i les
infraccions molt greus podran ser sancionades amb multa de 1.000,01 a 2.000,00 euros.
8. La sanció imposada ha d’ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les
circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l’òrgan sancionador ha de
graduar l’aplicació de les sancions establertes per aquesta llei, motivant-ho expressament
d’acord amb un o més d’un dels criteris següents:
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció.
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones.
c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, que s’hagin ocasionat a les persones i als béns.
d) La reincidència, en el termini d’un any, en la comissió d’infraccions a aquesta
ordenança, si així ho estableix una resolució ferma.
e) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció.
f) La bona disposició manifestada per a complir les disposicions d’aquesta ordenança,
acreditada amb l’adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l’expedient
sancionador.
L’establiment de la sanció haurà de preveure que la comissió de la infracció no resulti
més beneficiosa per l’infractor que el compliment de les normes infringides.
9. Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador són
compatibles amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat
original i de la indemnització pels danys i perjudicis causats que puguin ser determinats
per l’òrgan competent. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que,
segons aquesta Ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a
aquestes de les despeses originades pels esmentats treballs, degudament justificats.

10. Les instal·lacions de terrasses que es col·loquin en terrenys de titularitat pública sense
la preceptiva autorització hauran de ser retirades, previ requeriment de l’òrgan competent.
Si es fa cas omís a l’ordre de retirada, els serveis municipals procediran a la retirada
d’ofici. El que disposa l’apartat anterior serà també aplicable als supòsits en què,
disposant-se d’autorització, s’instal·lin elements no autoritzats o que excedeixin de la
superfície autoritzada. Les despeses que s’originin per aquestes actuacions seran a càrrec
del responsable.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats
a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí
Oficial de la Província.
La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada inicialment per acord del Ple de
l’Ajuntament de Vilanova de la Barca en sessió ordinària, celebrada el dia 26 de maig de
2020, havent estat aprovada definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària, celebrada el dia 30 de setembre de 2020.
El text complet de l’ordenança reguladora de terrasses del municipi de Vilanova de la
Barca, que inclou el text de la modificació aprovada, ha estat publicat al BOP núm. 199,
de 15 d’octubre de 2020, i en extracte al DOGC núm. 8257, de 28 d’octubre de 2020.

