ANUNCI NÚM. 13/2013
En compliment del que disposen els articles 70.2 de la Llei 7/85 i 178.2. del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic a efectes de la seva executivitat,
que el text de l’Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als
establiments del sector de restauració, aprovat inicialment per acord del Ple del dia 16—042013, s’ha elevat de forma automàtica a definitiu per haver finalitzat la seva exposició pública
sense que s’hagi presentat cap al·legació, ni reclamació ni suggeriment.
El seu text literal és el que es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES ANNEXES ALS
ESTABLIMENTS DEL SECTOR DE RESTAURACIÓ EN EL MUNICIPI DE MONTELLÀ I
MARTINET
PREÀMBUL
En el moment actual existeix un buit normatiu en el municipi de Montellà i Martinet en allò
què fa referència a la instal·lació de terrasses annexes als establiments amb serveis de
restauració, cosa que suposa la possibilitat d’una ocupació desordenada amb aquestes
terrasses tant a nivell d’espais com de l’entorn de les vies i espais públics.
Aquesta situació fa necessària la redacció d’una Ordenança que reguli, en l’àmbit
territorial del municipi de Montellà i Martinet, les corresponents llicències per a la
instal·lació de les terrasses d’aquest tipus, amb l’ànim de millorar la qualitat de les seves
vies públiques i així l’escena urbana del municipi en general, procurant aconseguir un
entorn més agradable i de qualitat per als habitants i els visitants del municipi, cosa que
passa per l’objectiu últim d’harmonitzar l’interès general amb l’activitat comercial i turística.
Article 1. Objecte
1. La present Ordenança té per objecte la regulació de les llicències per l’ocupació de sòl o
espais públics que comportin un ús privatiu del domini públic integrat per la vialitat, en el
seu concepte més ampli, tal com carrers, places, parcs i jardins o altres espais urbans del
municipi de Montellà i Martinet, mitjançant una terrassa al servei d’establiments de
restauració amb les que formaran una única unitat d’explotació.
Article 2. Definició de terrassa i d’establiment de restauració
1. S’entén per terrassa l’espai públic ubicat en un lloc públic obert i lliure d’edificació destinat
a acollir instal·lacions annexes a un establiment de restauració i en el que es col·loca
mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars al servei dels
esmentats establiments.
2. S’entendrà per activitat de restauració amb dret a la instal·lació en espais públics de les
terrasses contemplades en aquesta Ordenança, el conjunt de les activitats econòmiques que
comprèn els bars, els restaurants, els restaurants bar, els bars musicals, els hotels, els
hostals i les pensions amb servei de restauració o d’altres similars als anteriors.

Article 3. Naturalesa i règim jurídic de les llicències
1. L’ocupació de sòl públic amb terrasses al servei d’establiments de restauració tindrà la
naturalesa d’ús privatiu sense transformació o modificació del domini públic.
La instal·lació de les terrasses i del seu mobiliari propi, resta subjecta a l’atorgament d’una
llicència municipal d’ocupació temporal, que origina una situació de possessió merament
precària i essencialment revocable per raons d’interès públic.
Les ocupacions autoritzades per mitjà de llicència no comportaran en cap cas la consolidació
de cap dret al titular de la llicencia, i s’entendran sempre atorgades sense perjudici de
tercers.
L’atorgament de les llicències serà discrecional i mai es podrà invocar per establir cap tipus
de dret preexistent ni tampoc es podran invocar precedents per a la seva obtenció.
La llicència per instal·lar aquestes terrasses donarà dret a expendre, servir i consumir
exclusivament els mateixos productes que a la resta de la unitat d’explotació.
2. Aquestes llicències i els usos que se’n puguin derivar es regiran per les següents normes:
a) Les disposicions d’aquesta Ordenança i pel que estableixi la pròpia llicència d’atorgament
de l'autorització per l'ocupació temporal.
b) Les previsions de l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals i la resta de normes concordants i complementàries.
c) Les normes legalment vigents d’aplicació als béns de domini públic local.
d) L'ordenament jurídic local vigent.
e) Supletòriament s'aplicarà la legislació de la Generalitat i de l'Estat.
3. Independentment de l’anterior, també serà d’aplicació la normativa i la reglamentació
sectorial que sigui d’aplicació a l’activitat que es desenvolupa, i en especial la d’activitats
recreatives de restauració d'aquest tipus i la mediambiental.
4. Tots aquells supòsits que poguessin sorgir, no previstos expressament en aquesta
Ordenança, els resoldrà discrecionalment l'Ajuntament.
Article 4. Durada
1. La llicència o autorització s’atorgarà amb una vigència que finalitzarà el dia 31 de
desembre de cada any natural.
Article 5. Horari de funcionament de les terrasses i aforament
1. L’horari de funcionament i règim de tancament diari de les terrasses coincidirà amb els
establerts legalment per l’activitat principal a la que serveixen.

2. L’òrgan competent per a l’atorgament o denegació de les llicències d’instal·lació de les
terrasses podrà limitar l’horari de funcionament fixat anteriorment per als establiments en
general, per raons d’interès general o causes degudament justificades. Aquesta mesura no
tindrà caràcter sancionador i no generarà cap dret d’indemnització ni de reclamació.
Article 6. Característiques, condicions tècniques i limitacions de la terrassa i dels seus
elements
1. Per poder obtenir i mantenir la llicència municipal per a la terrassa i els seus elements,
caldrà que el conjunt compleixi les condicions de la present Ordenança, de la llicència
atorgada i de la normativa d’aplicació.
2. Independentment del que preveu el punt anterior, les terrasses i els seus elements o
mobiliari auxiliar hauran de complir les condicions mínimes i requisits següents:
a) Tots els elements de la terrassa hauran de quedar col·locats dins de l’espai concedit en la
llicència municipal.
No es permetrà ocupar el sòl de la via pública fora de l’àmbit de la terrassa amb
prestatgeries, tallavents, plàstics, neveres o qualsevol altre element que pugui dificultar el
trànsit de vianants o deteriorar el paisatge urbà.
L’Ajuntament senyalitzarà el paviment mitjançant pintura a les quatre cantonades, de 5x5
cm, per definir l’ocupació màxima autoritzada o alternativament amb línies discontinues.
Aquestes marques del perímetre quedaran sempre visibles.
b) L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública haurà de ser fàcilment desmuntable i
complirà en tot moment les mesures de seguretat necessàries per als usuaris/àries de la
terrassa. En el seu cas caldrà presentar l’oportú projecte tècnic de la instal·lació.
c) El conjunt de la terrassa amb inclusió dels seus elements auxiliars, haurà de deixar lliures i
perfectament accessibles els hidrants d’incendis, les sortides d’emergència, els centres de
transformació, els registres de clavegueram, les arquetes dels serveis públics i, en general,
qualsevol element específic propi dels serveis públics.
No podran dificultar la visió de les plaques d’identificació urbana, ni els senyals de trànsit, ni
de cap altre element indicatiu del mobiliari urbà.
No es podrà autoritzar cap terrassa davant la porta d’entrada o accés als edificis
d’habitatges, comerços, locals o d’altres establiments si no es respecta un ample total mínim
de 1’50 metres per poder accedir, o si la seva col·locació ha de dificultar l’entrada o la
sortida. L’ocupació dels carrers, no podrà ser superior a 2 metres d’amplada total, i en tots
els casos haurà de quedar la vorera lliure de 1,50 metres per al pas de vianants, deixant
també lliure i perfectament maniobrable el trànsit de vehicles i les sortides senyalitzades amb
guals municipals.
Tampoc s’autoritzarà cap terrassa en voreres que, per la seva amplada, no ho permetin, ni a
les immediacions de parades de transport públic, sortides de vehicles autoritzades i

aparcaments quan puguin sorgir riscos o perillositat, encara que l’amplada de la vorera ho
permeti.
d) La col·locació d’aquestes terrasses s’efectuarà de manera que no dificulti la circulació de
vianants ni altres usos existents, tenint sempre en compte les necessitats de les persones
amb mobilitat reduïda i/o amb discapacitat.
Cap element de la terrassa pot provocar interferències o modificacions respecte d’elements
o mobiliari públic en benefici de la terrassa.
Les terrasses es col·locaran, preferentment i sense perjudici del casos degudament
justificats, al front o al lateral de l’establiment. Excepcionalment es podran estudiar altres
distribucions previ informe dels serveis tècnics municipals.
Les terrasses no podran tenir unes característiques de disseny, de material o cromàtiques
que distorsionin el seu entorn arquitectònic.
e) Excepcionalment, quan estigui degudament justificat i atenent les característiques del cas,
es podrà autoritzar la instal·lació d’entarimats o d’altres elements singulars similars. La seva
col·locació restarà subjecta a una anàlisi específica (zones específiques, coherència i
harmonització, respecte als interessos de vianants, conductors, veïns i serveis públics,
pendent del carrer, etc.) i a la seva autorització expressa prèvia presentació de la
corresponent documentació tècnica i l’emissió d’un informe dels serveis tècnics municipals.
f) Les taules i les cadires hauran de ser estables i permetre el correcte anivellament. Seran
apilables i preferentment d’alumini, d’acer inoxidable, de fusta o d’altres materials nobles.
Cada terrassa n’utilitzarà un únic tipus o model, amb el mateix color, disseny i textura.
g) Els para-sols seran amb la base suficientment estable i mai fixades al paviment. Cada
terrassa n’utilitzarà un únic tipus o model, amb el mateix color, disseny i textura.
h) La possible instal·lació elèctrica a les terrasses estarà protegida de conformitat amb la
normativa tècnica i jurídica vigent en cada moment.
No es permet la instal·lació, ni tan sols provisional, de qualsevol conductor elèctric a nivell de
sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris/àries de les terrasses,
ni tampoc es permetrà de tipus aeri que generi un impacte visual negatiu.
i) Es permetrà només la instal·lació d’estufes homologades pel Departament competent de la
Generalitat de Catalunya. Hauran de ser de baix consum i tan poques com sigui possible per
respecte a la sostenibilitat del medi ambient.
j) Els titulars de les llicències, prèvia petició i obtenció de l’autorització municipal, podran
delimitar amb jardineres la zona a ocupar.
k) Es prohibeix amb caràcter general la instal·lació de sistemes de reproducció musical o
sonora, de televisors, d'altaveus o de qualsevol altre aparell difusor de so a l’espai de la via

publica, excepte en supòsits especialment permesos a causa de festes populars,
revetlles, etc.
3. Als efectes del càlcul de l’aforament i del nombre màxim de taules i cadires segons la
superfície autoritzada, s’entendrà que una taula, que pot estar ocupada per quatre
cadires, suposa una superfície computable de 2,25 m².
4. A petició raonada del sol·licitant de la terrassa i, previ informe tècnic de la situació i
característiques del lloc concret, excepcionalment es podran autoritzar de forma motivada i
raons justificades, solucions diferents a les normes previstes en aquesta Ordenança.
Article 7. Sol·licitud de la llicència
1. La petició per a la instal·lació de terrasses es presentarà al registre de l'Ajuntament durant
el mes de desembre de l’any anterior al que hagi de tenir vigència. Si per qualsevol motiu no
es demana dins d’aquest termini, l’Ajuntament podrà contemplar el seu atorgament salvant
sempre, la preferència dels establiments que l’hagin demanat dins del termini establert en
cas d’incompatibilitat.
En els establiments de nova obertura podran presentar-se les sol·licituds en qualsevol
moment anterior a la instal·lació de la terrassa.
2. La sol·licitud de llicència temporal per instal·lar una terrassa en espai públic s’efectuarà
per part del titular de l’establiment de restauració mitjançant instància normalitzada, en la que
s’indicarà:
- La referència o aportació de la llicència o autorització per exercir l’activitat de l’establiment
principal o acreditació de la legitimació administrativa necessària, segons correspongui.
- La superfície a ocupar.
3. A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud i del CIF en cas de fer la petició en nom d’una
societat o empresa.
- Un croquis detallat i degudament acotat de l’espai concret on es vol col·locar la terrassa i
els seus elements i distribució prevista en el conjunt de l’espai demanat, així com, si és el
cas, el mobiliari o altres equipaments públics que puguin quedar afectats.
- Relació dels elements o mobiliari que es vol instal·lar i les seves característiques, així com
la forma d’obtenir i instal·lar el subministrament elèctric en cas de ser necessari.
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i dels rebuts acreditatius del
pagament del corresponent període, amb una cobertura mínima de 300.000 €per tal de
respondre dels riscos de l'exercici de l'activitat principal, sense perjudici de les quantitats
superiors que puguin ser exigides per altres normes sectorials o específiques.

- Memòria descriptiva quan, en casos degudament raonats i acceptats per l’Ajuntament, es
tracti d’ocupacions amb elements fixos que requereixin la realització d’obres i/o instal·lacions
més complexes.
4. Quan es tracti d’una renovació de llicència de terrassa caldrà especificar-lo en la sol·licitud
que s’haurà de presentar durant el mes de desembre de cada any, amb aportació o
referència de la llicència vigent d’instal·lació de la terrassa i la documentació acreditativa del
vigor de la pòlissa d’assegurança.
Qualsevol canvi, modificació o addició d’elements, superfície o altre paràmetre, determinarà
l’obligació de presentar una nova sol·licitud acompanyada de la corresponent documentació.
La no renovació, no donarà mai cap tipus de dret a indemnització.
Article 8. Concessió de les llicències.
1. Les llicències es resoldran tenint en compte en cada cas les disposicions de la present
Ordenança i les circumstancies del transit de vianants, del trànsit rodat i del lloc concret on
es projecti, tot en funció del nombre de sol·licituds presentades i de l'espai màxim
susceptible d'ocupació en cada indret.
L'Ajuntament podrà establir en l’atorgament de cada llicència altres característiques o
condicionants de l'ocupació, sota els principis de l'ús preferent de les voreres i vials públics
per part dels vianants, de reducció dels riscos per a la circulació rodada i de respecte al
descans dels veïns.
D’acord amb les característiques de l’espai on es vulgui instal·lar la terrassa i en base a
l’informe tècnic que s’emeti, l’Ajuntament pot denegar la instal·lació de la terrassa o de
qualsevol dels seus elements.
2. La llicència municipal determinarà en cada cas quina és la superfície màxima a ocupar i el
lloc concret on s’ha de situar, l’any natural de la seva vigència i les altres circumstàncies
determinades o determinants del seu atorgament.
3. Les llicències es podran adjudicar als sol·licitants que demanin l’ocupació de la vorera
adjacent a l’establiment principal.
Si en una zona concreta hi ha instal·lats diferents establiments que vulguin col·locar una
terrassa i les peticions resulten incompatibles, l’Ajuntament distribuirà l’espai màxim que pot
utilitzar cadascú en funció de l’espai sol·licitat, de la superfície disponible que es pot ocupar, i
de la situació dels respectius establiments, havent de garantir en tot cas els requisits i
limitacions establerts en aquesta Ordenança i en la resta de normativa vigent.
Quan per les característiques de la vorera contigua a l’establiment no es pugui concedir
l’ocupació sol·licitada, excepcionalment es podrà autoritzar aquesta en un espai públic de
superfície suficient al més proper possible a l’establiment, encara que estigui situat a l’altra
banda de la calcada.

4. La concessió de llicència d’instal·lació de terrassa està subjecta a l’emissió d’un informe
previ dels serveis tècnics municipals, on es farà constar el compliment de les condicions i
requisits establerts, alhora que s’assenyalarà el lloc i la superfície concrets on s’hagi de
col·locar la terrassa i la resta de consideracions que siguin necessàries per al cas concret.
5. Serà requisit indispensable perquè s’autoritzi la instal·lació d’una terrassa que el sol·licitant
disposi de la corresponent llicència o autorització per exercir l’activitat de l’establiment
principal o acreditació de la legitimació administrativa necessària, segons correspongui.
6. Si en el moment de la sol·licitud de llicència existeix obert un expedient de queixes o de
requeriment no atès o sancionador en el que s’hagi constatat l’incompliment, per part del
titular de l’establiment, d’alguna de les condicions de l’exercici de l’activitat, es podrà
suspendre la tramitació de la llicència de la terrassa fins que s’hagi resolt l’expedient
corresponent.
Si la resolució de l’expedient de queixes o sancionador comporta la imposició d’una sanció,
l’Ajuntament atenent a les causes que hagin donat lloc a la imposició de la sanció, als
possibles perjudicis a tercers o a d’altres circumstàncies rellevants per al cas, podrà decidir
la concessió o la denegació de la llicència sol·licitada.
7. La resolució sobre concessió o denegació de la llicència de les terrasses la dictarà
l’Alcaldia o la Junta de Govern Municipal.
Article 9. Transmissió de les llicències
1. En cas de canvi de titularitat de l’establiment, l’Ajuntament podrà autoritzar la transmissió
de la llicència de la terrassa sempre que el nou responsable hagi realitzat correctament els
tràmits necessaris per a la transmissió de l’activitat principal.
La transmissió es considerarà plenament eficaç si transcorre el termini d'un mes des de la
seva comunicació en legal forma i no es notifica la seva improcedència.
Article 10. Altres autoritzacions
1. L’obtenció de la llicència municipal no eximeix de l’obtenció de la resta d’autoritzacions de
les administracions sectorials competents que siguin pertinents.
En els casos en que la competència sigui concurrent entre varies administracions, per
afectar domini públic la qual competència no sigui exclusiva de l’Ajuntament, l’autorització
o llicència municipal sempre s’entendrà atorgada sense perjudici de les competències
concurrents de les demés administracions.
Article 11. Obligacions del titular de la llicència
1. El titular de la llicència de cada terrassa haurà de complir, independentment de la resta
d’obligacions i condicions o requisits tècnics o d’altres tipus derivats de la present Ordenança
i de les normes legals i reglamentàries aplicables a la terrassa, als seus elements i a
l’activitat que s’hi desenvolupa, les següents obligacions que es consideren essencials de tal
forma que el seu incompliment podrà comportar la revocació de la llicència per part de
l’Ajuntament en els termes previstos en aquesta Ordenança.

2. Les condicions i obligacions considerades essencials a aquests efectes són les següents:
a) Usar degudament la terrassa d’acord amb la finalitat de la llicència i respectar els horaris
establerts de funcionament.
b) Ocupar únicament l’espai autoritzat i no guardar ni dipositar cap tipus de material a
l’exterior.
c) Complir la normativa de la present ordenança i la reglamentació sectorial que sigui
d’aplicació a l’activitat desenvolupada, i especialment la d’activitats recreatives i la
mediambiental.
d) Mantenir en tot moment en bon estat i perfectes condicions de netedat, d’higiene i de
seguretat la terrassa i els seus elements i materials i zona d’influència, i també disposar dels
corresponents elements de recollida i d’emmagatzematge de residus per no embrutar el
domini públic.
e) Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat, i vetllar i responsabilitzarse de la prioritat del descans dels veïns i del manteniment de l’ordre públic a la terrassa.
f) Fer-se responsable de forma exclusiva dels danys i dels perjudicis causats a tercers o als
elements públics en el desenvolupament de l’activitat dins l’espai autoritzat o, que es puguin
derivar de la instal·lació. A aquest efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent
per afrontar aquesta responsabilitat i l’haurà de mantenir en vigor durant la vigència de la
llicència.
g) Abonar puntualment les taxes o preus liquidats en la llicència atorgada.
h) Retirar tot el mobiliari instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona afectada de la
via pública quan així s’indiqui per l’Ajuntament, en els casos previstos en aquesta
Ordenança.
i) Complir en el termini que s’atorgui les ordres i les instruccions que pugui dictar
l’Ajuntament com a titular del domini públic.
3. Als efectes de garantir el compliment de les anteriors obligacions, l’Ajuntament podrà
aplicar multes coercitives per forçar el seu compliment i també emprar la resta de mitjans
d’execució forçosa que preveu la normativa administrativa d’aplicació.
Article 12. Retirada dels elements de la superfície o espai d’ocupació. Potestat municipal
1. Transcorregut el termini de vigència de la llicència, o quan es produeixi la seva extinció,
revocació, caducitat, cessament o canvi de l’activitat o negoci, i també durant els períodes
d’inactivitat de l’establiment, l’interessat està obligat a retirar els elements col·locats o
instal·lats de la superfície o espai d’ocupació en un termini màxim de tres dies, havent de
quedar la superfície completament expedita i lliure per a l’ús general. En cas d’incompliment
d’aquest deure, l’Ajuntament, per raons d’interès públic i sense necessitat d’altre nou
requeriment, ho podrà realitzar d’ofici amb càrrec sempre de l’interessat.

L’Ajuntament farà ús de la mateixa potestat de retirada d’instal·lacions i elements quan no
disposin de llicència municipal o incompleixin les seves determinacions o els preceptes
generals d’aquesta Ordenança.
2. Així mateix s’hauran de retirar, si fos necessari i a requeriment de l’Ajuntament, les
instal·lacions o elements de la terrassa que dificultin o siguin incompatibles amb el
desenvolupament de les activitats que s’hagin de realitzar als corresponents espais públics
(revetlles, festes o altres actes municipals o públics), o quan circumstàncies d’interès
municipal ho facin necessari, sense que això doni lloc a cap tipus d’indemnització.
Article 13. Ordres de restauració del domini públic local i multes coercitives
1. Quant la comissió d’una falta lleu, greu o molt greu de les previstes en aquesta
Ordenança comporti alteracions, danys o perjudicis al domini públic local, l’Ajuntament
ordenarà al seu responsable el restabliment de les seves condicions físiques originaries,
sense perjudici de la possibilitat d’ordenar la imposició de les multes coercitives davant
l’incompliment dels requeriments efectuats.
Article 14. Revocació i modificació de la llicència per l'Ajuntament
1. Les llicències per a l’ocupació amb les terrasses originen una mera situació de possessió
precària, i per tant són essencialment revocables de forma unilateral per l’Ajuntament en
qualsevol moment, tot d’acord amb l’article 88 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El motiu haurà d’estar degudament acreditat en l'expedient que s’haurà de tramitar amb
l’audiència de l'interessat
Aquesta revocació no comportarà cap tipus d’indemnització quan sigui motivada per raons
d’interès públic o per l’incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència.
Pels mateixos motius i sota el mateix règim, l’Ajuntament podrà reduir en qualsevol moment
l’espai assignat sense que tampoc neixi cap dret a indemnització.
2. Si sorgeixen circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d'urbanització, així com
d'implantació, reparació, manteniment, modificació o supressió de serveis públics,
l'Ajuntament, mitjançant resolució motivada, podrà revocar o reduir la llicència concedida
sense que neixi cap dret a indemnització a favor de l'interessat.
3. El que es preveu als punts anteriors d'aquest article s'entén sense perjudici del retorn de
l'import proporcional de la taxa satisfeta si es dóna aquest supòsit.
Article 15. Extinció de la llicència
1. La llicència es podrà extingir per les causes següents:
a) Renúncia del titular de la llicència.
b) Revocació de la llicència.

c) Caducitat per venciment del termini.
d) Qualsevol incompliment de les obligacions essencials per part del titular de la llicència.
e) Qualsevol altra causa expressament prevista en aquesta Ordenança o en la normativa
vigent.
Article 16. Incompliment de les obligacions
1. L’incompliment de les obligacions que afecten al titular de la llicència d’acord amb el que
s’estableix en aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions administratives en
forma de multes i, simultàniament o, alternativament i a criteri de l’Ajuntament, amb la
revocació de la llicència concedida segons les previsions d'aquesta Ordenança per cada
segons els tipus de falta comesos.
2. Les infraccions als preceptes d’aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus i
molt greus.
3. Son faltes lleus:
a) Incomplir les obligacions de senyalitzar la zona, retirar quan correspongui el mobiliari de la
via pública i netejar la zona ocupada.
b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública, durant l’horari de
funcionament de la terrassa o en el moment de retirar el mobiliari de la via pública.
c) La instal·lació d’aparells acústics o altres elements no autoritzats.
d) Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les faltes
greus o molt greus.
4. Son faltes greus:
a) Ocupar la via pública o d'altres espais públics excedint-se del seu límit perimetral.
b) Tolerar altercats, escàndols a la zona de la via pública.
c) L’incompliment reiterat de l’horari màxim establert per cessament de l’activitat de terrassa.
d ) Instal·lar mobiliari de característiques diferents a les establertes en aquesta Ordenança.
e) La reiteració de qualsevol falta lleu.
5. Son faltes molt greus:
a) La col·locació o instal·lació de la terrassa o dels seus elements amb ocupació del domini
públic sense disposar de l'oportuna llicència.

b) Desatendre requeriments o ordres de retirada dictades per l’Ajuntament.
c) La reincidència en dos o més faltes greus
Article 17. Sancions
1. La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran sancionades:
a) Les faltes lleus, amb multes de fins a 150 €.
b) Les faltes greus, amb multes de 151 €a 600 €.
c) Les faltes molt greus, amb multes de 601 €a 1.200 €, o, alternativament i a criteri de
l’Ajuntament, amb la revocació de la llicència concedida segons les previsions d'aquesta
Ordenança per cada segons els tipus de falta comesos.
2. Les limitacions, condicions o sancions imposades a l’activitat principal afectaran també a
la llicència relativa a la terrassa, en tractar-se d’una unitat d’explotació.
Article 18. Graduació de les sancions
1. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els perjudicis causats, la possible
reiteració o reincidència, la intencionalitat i la no observança dels requeriments o
advertiments efectuats per l’Ajuntament.
Article 19. Procediment sancionador
1. Sense perjudici de les especificitats establertes en aquesta ordenança o en la legislació
sectorial, el procediment sancionador aplicable serà el regulat pel Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
Disposició transitòria
1. Els establiments que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança disposin
d’elements de terrasses que no s’ajustin a les seves prescripcions, encara que tinguin
llicencia municipal expressament atorgada, hauran de ser retirats o renovats per adaptar-se
a aquests criteris.
Disposició addicional
1. Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent o d’altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
2. Aquesta Ordenança s’entendrà automàticament adaptada en cada moment a les
normes o les disposicions de rang superior que regulin en el futur aspectes en ella
previstos; igualment s’entén complementària de normes superiors, i en casos no
expressament regulats en la present, serà d’aplicació la disposició genèrica, municipal,
autonòmica o estatal que sigui d’aplicació.

Disposició final
1. Sense perjudici del que preveu la disposició transitòria, aquesta Ordenança s’aplicarà en
totes les noves sol·licituds de llicència presentades a partir de la seva entrada en vigor, sens
perjudici que amb posterioritat es puguin definir criteris especials per a determinats carrers o
places.”
La qual cosa es fa pública per al general coneixement i efectes, fent palesa que en cas que
es vulgui impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha adoptat en el termini
d’un mes comptat a partir de l’endemà de la present publicació. L’esmentat recurs de
reposició s’entendrà desestimat si transcorre un altre mes des de la seva interposició i no es
notifica cap resolució expressa. En aquest cas es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de sis mesos
comptadors des del dia següent al qual s’hagi d’entendre presumptament desestimat.
Si no s’interposa recurs de reposició es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats a partir de l’endemà de la present publicació. No es pot interposar aquest
recurs fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o es pugui entendre
presumptament desestimat.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
Martinet, 25 de juny de 2013
L’ALCALDE,

Josep Castells i Farràs

