Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea d’Alcaldia
Regidoria de Serveis Generals

ORDENANÇA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TAULES, CADIRES, CAIXES
FRIGORÍFIQUES D'ESTABLIMENTS DEL RAM DE L'HOSTALERIA I MERCADERIES,
EXPOSITORS I ALTRES ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS COMERCIALS.
Objecte
Article 1.
L'ocupació del domini públic amb finalitat lucrativa o onerosa per taules, cadires, caixes
frigorífiques i altres elements d'establiments del ram de l'hostaleria, i per mercaderies,
expositors i altres elements annexos a establiments comercials constitueixen un ús comú
especial dels béns de domini públic i, en conseqüència, estaran subjectes a llicència
municipal i al pagament de les taxes, tal com determinen els articles 56.2.3 i 58 del
Reglament del patrimoni dels ens locals i aquesta ordenança.
Sol.licituds de llicència
Article 2.
Per sol.licitar la llicència d'ocupació del domini públic a què es refereix aquesta ordenança,
caldrà presentar la documentació següent:
1. Títol que acrediti el règim d'ús del local pel qual es presenta la sol.licitud.
2. Llicència d'activitat, d'ocupació o justificar que es troba es fase de tramitació.
3. Plànol d'emplaçament a escala 1/500 o similar amb indicació de la superfície a ocupar
amb indicació dels elements urbanístics afectats. Per a elements mòbils, tendals o para-sols
s'haurà de presentar un projecte amb especial identificació dels seus elements.
4. Cas de taules, cadires i altres elements d'establiments del ram de l'hostaleria, indicació del
lloc on el sol.licitant instal.larà un nombre de papereres suficient, a més d'una paperera per
a cada caixa frigorífica.
5. Acreditar que el sol.licitant no té pedent de pagament cap deute per aquest mateix
concepte corresponent a temporades anteriors.
6. Especificar el període de temps en què es pretén l'ocupació del domini públic.
7. Acreditar l'ingrés en la tresoreria municipal de la taxa corresponent, que per a la concessió
de la llicència estableixi l'ordenança vigent.
Concessió de llicències
Article 3.
1. La competència per atorgar la llicència correspon a l'alcalde.
2. Si la sol.licitud d'autorització correspon a un establiment que ja havia gaudit de permís i la
seva renovació es demana amb els mateixos termes que l'anterior, sense tenir en compte el
període abans atorgat, la concessió es podrà atorgar en el moment de la sol.licitud.
3. Si la sol.licitud d'autorització correspon a un establiment al qual ja s'havia atorgat el
permís, i la seva renovació es demana amb termes diferents a l'anterior concessió, i els
informes previs emesos pels òrgans competents són favorables, la concessió es podrà
atorgar en el moment de la sol.licitud.
4. Si la sol.licitud d'autorització correspon a un establiment al qual ja s'havia atorgat el
permís, i la seva renovació es demana amb termes diferents a l'anterior concessió i els
informes previs emesos pels òrgans competents són desfavorables, no s'atorgarà la llicència.
5. Si es tracta d'una primera sol.licitud i i els informes previs emesos pels òrgans competents
són desfavorables, no s'atorgarà la llicència.
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Normes generals
Article 4.
1. L'amplada mínima que ha de tenir la vorera per poder autoritzar-se l'ocupació ha de ser
de 2 m.
2. L'interessat haurà de delimitar, amb indicació prèvia de la policia municipal, la zona
autoritzada a ocupar amb pintura blanca rentable sobre el panot de la vorera, calçada, carrer
de vianants o espai central.
3. L'establiment serà el responsable de la cura i neteja de les instal.lacions, com també dels
seus elements vegetals.
4. Quan s'hagi de diposar de tendals o para-sols, aquests estaran situats dins de l'espai
destinat a l'ocupació per taules i cadires, tenint en compte que, quan aquests estiguin
totalment instal.lats i oberts, no podran sobrepassar l'espai permès d'ocupació de la vorera,
calçada, carrer de vianants o espai central, en el seu cas.
5. Els models dels elements móbils de limitació, i dels tendals o para-sols, hauran de tenir,
prèviament, el vist i plau de l'Ajuntament, que s'haurà d'obtenir mitjançant la presentació
d'un projecte per part de l'interessat, en el moment de fer la sol.licitud d'ocupació.
6. L'ocupació de la vorera o calçada, en el sentit paral.lel a la façana de l'immoble que
correspon a l'establiment sol.licitant, no podrà ser superior a l'amplada d'aquesta façana. Es
podrà concedir de forma excepcional una longitud major quan l'Alcaldia consideri que no
provoca dificultats a les àrees confrontants i el propietari ho autoritzi.
7. Està prohibida la col.locació de tarimes i altres instal.lacions d'ocupació horitzontal sobre
el pla del paviment. Excepcionalment, i en cas que ho autoritzi l'Alcaldia, i previ informe de la
regidoria de governació, es permetrà aquesta mena d'autoritzacions amb les condicions
específiques de cada cas.
8. Es prohibeix tancar els laterals i la part superior de l'àmbit d'ocupació, mitjançant la
instal.lació de pèrgoles, coberts, i altres construccions permanents o semipermanents,
podent únicament cobrir aquest àmbit amb para-sols o tendals plegables. L'Ajuntament
podrà establir, en determinats casos, les característiques i colors dels tendals i para-sols.
9. L'horari màxim de tancament de les terrasses de bars i restaurants a la via pública, s'ha
de cenyir a les resolucions que anualment disposi l'Alcaldia. L'incompliment de l'horari pot
ser motiu de sanció i de la retirada del permís concedit.
10. Excepcionalment i atenent a motius de tradició, situació o particular idiosincràsia,
l'Alcaldia podrà autoritzar l'ocupació del domini públic amb aquests elements fora dels
condicionants generals.
Normes específiques
Carrers amb circulació de vehicles.
Article 5.
1. Per tal de poder instal.lar els elements definits en aquesta ordenança a la vorera, aquesta
haurà de quedar lliure, com a mínim un metre de la mateixa. L'amplada mínima de la vorera
ha de ser de 2 m.
2. Excepcionalment es permetrà instal.lar en la calçada sempre que no impedeixi la normal
circulació de vehicles, i a decissió de l'Alcaldia, previ informe de la regidoria de governació.
3. Tots els elements s'han col.locar de manera que no impedeixin o dificultin, en cap
moment, l'accés lliure a les finques confrontants i als passos de vianants i la fluïdesa del
trànsit de vianants.
4. Podrà limitar-se l'espai assignat per a l'ocupació mitjançant elements mòbils, situats als
laterals, i dins de la línia que delimita la zona ocupable de la vorera o calçada. En aquest
supòsit la superfície a comptar serà la del perímetre dels elemens mòbils.
5. Quan l'establiment hagi tancat l'obertura al públic, l'interessat haurà de retirar tots els
elements que ocupin la via pública.
6. Quan aquesta doni a dos carrers, la instal.lació es regularà, en cada cas, en funció de les
característiques particulars de cadascun d'ells.
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Carrers de vianants i espais centrals.
Article 6.
1. En els carrers de vianants ha de predominar el caràcter de lloc de trobada públic. Es pot
ocupar la meitat de l'amplada del carrer, sempre que l'estructura dels elements instal.lats a
banda i banda del carrer assegurin un pas lliure de 2 metres per als vianants. Aquesta
normativa es pot modificar en els casos en què, a criteri de l'Alcaldia, es consideri
convenient.
2. Els espais centrals són aquells en el quals predomina la funció d'estada i trobada sobre la
de pas. En aquest cas, l'autorització o llicència es supedita a la limitació de respectar les
zones enjardinades i la zona de joc i descans existents, i de permetre, a més, la fluïdesa del
trànsit de vianants.
Periodicitat de l'autorització.
Article 7.
Les llicències per col.locar aquests elements a la via pública poden tenir una durada de
temporada i/o anual. Amb aquesta finalitat s'estableixen dues temporades:
Temporada A: de l'1 d'octubre al 31 de maig
Temporada B: de l'1 de juny al 30 de setembre
Infraccions i sancions
Article 8
1.
Les accions o les omissions contràries a aquesta ordenança tindran el caràcter
d'infraccions administratives i seran sancionades segons l'apartat 2 d'aquest article, amb la
notificació prèvia de la infracció a l'interessat, en cas que hagi transcorregut el termini que
es fixi per a la correcció, tret que puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis
penals.
2. Es consideraran infraccions lleus les següents:
a) No tenir a disposició de l'empleat municipal del servei o policia local la llicència
d'autorització, comprovants d'estar al corrent de pagament de la taxa corresponent i altra
documentació exigible. La reincidència, però, esdevindrà falta greu.
b) Qualsevol altre incompliment de les normes d'aquesta ordenança que no estiguin
considerades com greus o molt greus.
3. Seran faltes greus:
a) La reincidència en una infracció lleu de la mateixa naturalesa.
b) La manca de respecte o consideració als empleats municipals del servei.
c) La manca de tracte correcte a clients.
d) La provocació de baralles, aldarulls, actes violents, discusions o, en general,
qualsevol acte que suposi una alteració de l'ordre.
e) La manca de netedat en el lloc de l'ocupació.
f) La variació de l'emplaçament del lloc sense autorització.
g) Modificar la configuració inicial de la llicència, sense autorització.
h) L'ocupació superior a la permesa en la llicència.
4. Seran considerades infraccions molt greus:
a) La reincidència en infraccions greus.
b) L'incompliment de les ordres provinents de l'Alcaldia o dels seus empleats.
c) El traspàs, arrendament, cessió o qualsevol acte que impliqui la transmissió de
l'establiment sense la deguda autorització municipal.
d) La venda d'articles en males condicions o que puguin posar en perill la salut de les
persones.
e) L'exercici de la venda sense autorització municipal.
5. El règim de sancions serà el següent:
a) Per faltes lleus:
- Advertiment verbal o escrit.
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- Multa fins a 150 €.
b) Per faltes greus:
- Multa de fins a 300 € i per a les faltes tipificades en els punts f), g) i h), sense
perjudici de la multa, s'haurà d'abonar la taxa per l'excés d'ocupació
c) Per faltes molt greus:
- Multa de fins a 4505 €, i sense perjudici de la multa imposada, s'haurà d'abonar la
taxa de la superfície incorrectament ocupada, i retirada de la totalitat de l'ocupació o de
l'excés, en el seu cas, a càrrec del titular.
- Revocació de la llicència municipal.
Article 9.
L'anul.lació o retirada de la llicència no originarà cap mena d'indemnització ni de
compensació econòmica, ni de cap altre tipus.
Recursos
Article 10.
Contra les resolucions de l'alcaldia, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, després de la comunicació al mateix alcalde, a la qual fa referència l'article
110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició addicional
Tot el que no estigui previst en aquesta ordenança regirà per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les altres normes, d'igual rang o inferior que s'oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb les disposicions d'aquesta ordenança, i en concret pel que fa
referència a l'ordenança de policia i bon govern aprovada per l'Ajuntament en Ple en data
16.04.1966 i l'ordenança d'ocupació de via pública per taules i cadires aprovada per la
Comissió de Govern de 18.05.92, i modificada per acord de 20.07.94.
Disposició final
Aquesta ordenança que consta de 10 articles, una disposició addicional, una disposició
derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor un cop s'hagi aprovat definitivament i
s'hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i serà d'aplicació mentre
no s'acordi la seva modificació o derogació.
Aprovació
Aquesta ordenança va ésser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que
va tenir lloc en data 4 de novembre de 2003, es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
La secretària

Vist i Plau
l’alcalde
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