Dimarts, 7 de maig de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 19 de març de 2013, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament
l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai públic per terrasses en el terme municipal de Sant Pere de
Ribes, incorporant la nova redacció dels arts. 13 i 20 i desestimant a la vegada les al·legacions presentades pel Grup
Municipal del Partit Popular.
Així mateix, s’acorda publicar el text en el Butlletí oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la
web municipal, indicant expressament que la seva entrada en vigor es produirà una vegada transcorreguts 15 dies
hàbils des de la publicació en el BOP.
TEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC PER
TERRASSES EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES
CAPÍTOL I. Disposicions generals.
Article 1. Objecte.
1. La present ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic a què ha de sotmetre’s l’aprofitament del domini
públic municipal mitjançant la instal·lació durant la temporada d’estiu, o bé durant tot l’any, de taules i cadires annexes a
establiments d’hostaleria, restauració o similars (definits a l’article 4) dins l’espai urbà donant compliment a la normativa
urbanística vigent.
2. Aquesta ordenança té per objecte específic:
a. La protecció, el manteniment i la millora dels valors fonamentals del paisatge urbà i la imatge del municipi de Sant
Pere de Ribes.
b. El suport i l’impuls de l’ús ordenat i racional de l’espai públic urbà, com a instrument decisiu per la conservació de
l’entorn.
c. La coordinació de totes les parts que intervenen en el modelatge del paisatge urbà.
d. La regulació dels aspectes urbanístics de terrasses que afecten a l’ús del domini públic, sense afectar a la normativa
de liberalització de les activitats comercials.

Article 2. Abast i àmbit d’aplicació.
1. En el marc de la competència ambiental i urbanística atribuïda als municipis, s’estableixen en aquesta Ordenança les
normes reguladores de la protecció o foment del paisatge urbà, així com també el regim d’usos dels seus elements en
un sistema de desenvolupament urbà sostenible.
2. Es sotmeten a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança els usos i les activitats privades de terrasses vinculades a
establiments de restauració i assimilats que es desenvolupin dins el terme municipal de Sant Pere de Ribes.
3. Es regula en aquesta Ordenança el procediment d’atorgament i el règim d’ús de l’espai públic en l’ocupació de la via
publica per part dels establiments de restauració o similars, donat que la referida ocupació no es objecte de comunicació
prèvia o declaració responsable, sinó de llicència.
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3. Així mateix, te la voluntat de fer possible la instal·lació ordenada de terrasses i altres elements anàlegs després de
l’entrada en vigor de la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes del tabac, que ha fet incrementar les sol·licituds d’instal·lacions d’aquest tipus.
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Article 3. Principis generals sobre la utilització de la via publica.
1. Les vies, els espais públics i les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi estan ubicats son destinats a l’ús comú general
per part del conjunt dels ciutadans, sota els principis de llibertat individual i respecte a les persones.
2. Les activitats que es desenvolupin a la via pública no podran limitar els drets dels altres usos generals, llevat
d’aquelles activitats i/o instal·lacions emparades en una llicència o una concessió d’ús comú especial o privatiu.
3. A dits efectes la competència de l’atorgament d’aquestes autoritzacions correspon a l’Alcalde o òrgan en qui delegui,
qui haurà d’harmonitzar els usos i les activitats que es desenvolupen a la via pública tot donant preferència a aquells
que en cada moment siguin prioritaris per a l’interès general, segons el seu bon criteri. A aquest efecte, es podran
restringir temporalment les activitats que esdevinguin incompatibles amb l’interès general sense que això generi cap dret
a indemnització
Article 4. Definicions.
a) Terrassa: s’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació, en domini
públic, on s’ubiquen taules, cadires, para-sols i d’altres, com estufes o baranes, per a ús públic, annexes a un
establiment d’hostaleria, restauració o similar situat en planta baixa.
b) Tarima: plataforma elevada de posts de fusta.
c) Vela: tancament, provisional i desmuntable, de l’espai de la terrassa, de lona o similar, per a protegir-la de la
intempèrie i/o donar-li ombra, com tendals, para-sols o paravents. Podrà cobrir l’àmbit de la terrassa i tancar
verticalment, com a màxim, dos dels 4 costats.
d) Mobiliari: s’entén per mobiliari, la instal·lació de taules, cadires, estufes i similars. Tots aquests elements hauran de
ser desmuntables.
e) Pòrtic de suport de tendals: estructura metàl·lica fixa de suport de tendals extensibles consistent en dos suports
verticals que recolzen un travesser superior.
f) Elements de barrera: aquells elements que aïllen físicament o segreguen espacialment l’àmbit de la terrassa, com les
baranes.
g) Establiment d’hostaleria, restauració o similar: son aquells locals oberts al públic que tenen com a activitat principal
subministrar de manera habitual i mitjançant pagament, menjar i begudes per a que siguin consumits d’acord amb les
característiques i especificacions que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives., com són els bars, bar-restaurants o restaurants. Son assimilats a aquesta
classificació els establiments de comerç alimentari tipus pastisseries, gelateries, xarcuteries, cellers, forns i establiments
similars amb activitats complementaries de degustació.
h) Temporada: és el termini de vigència de l’autorització.

Article 5. Determinació d’elements.
1. Terrasses i veles.
a) Terrasses:
• Mides: la llargada màxima de la terrassa serà l’ample de la façana del local, tenint en compte el previst a l’art. 9. La
profunditat màxima dependrà en cada cas depenent de l’amplada del carrer, de la vorera, o de si es col·loca a la
calçada, segons l’art. 10.
• L’espai ha de ser diàfan i no està permesa la col·locació d’elements de barrera com baranes, mampares o altres
elements similars, excepte en el cas d’ocupació de la calçada –en aquest cas serà obligatòria la col·locació d’una
barana transparent o calada pels 3 costats que voregen la calçada–.
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CAPÍTOL II. Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats.
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• En les terrasses situades a la calcada, serà obligatori el muntatge d’una tarima per tal de deixar la terrassa anivellada
amb la vorera. Aquesta tarima haurà de ser desmuntable i assegurar l’evacuació d’aigües pluvials mentre estigui
muntada.
b) Veles:
• Les veles podran disposar-se en estructures exemptes o para-sols, o estar incloses en tendals extensibles ancorats a
la façana dels edificis. En el primer cas l’estructura de suport de les veles estarà constituïda d’un pal de fusta o metàl·lic
acabat en color gris mate amb barnilles i radis articulats que permetin d'estendre o de plegar amb facilitat les veles.
Aquestes es podran col·locar de manera adjacent les unes a les altres, en files, fins a cobrir la totalitat de l’espai de la
terrassa.
En places i passeigs amb voreres de més de 10 m, es permetrà la col·locació d’estructures permanents consistents en
pòrtics metàl·lics per a sostenir tendals extensibles. El pòrtic, acabat en color gris mate i format per dos suports verticals
i un únic travesser superior, no podrà contenir ni recolzar cap altre travesser, perfil metàl·lic, cable o altre element. En
cas d’instal·lar-se més d’un pòrtic en àmbits veïns, aquests es disposaran alineats.
Els braços extensibles dels tendals permetran recollir-los sense que sobresurti cap element més de 20 cm del pla de la
façana o del pòrtic, ni situar-se per sota de 2,50 m a comptar de la rasant de la vorera. En cap cas es permetran
elements verticals addicionals de sosteniment sobre la vorera.
• La projecció en planta de les veles no sobrepassarà els límits de la terrassa.
• L’alçada mínima de les veles de cobriment serà de 2,5 metres i l’alçada màxima de 2,70 metres. L’amplada màxima
dependrà de les característiques de la vorera o de la calcada, segons l’art. 10.
• La lona que forma el pla de cobriment podrà caure en vertical un màxim de 0,30 m.
• Veles de cobriment: Seran de roba de lona o tela. Es prohibeix la utilització de lona plastificada o plàstic. Els para-sols,
tendals i paravents exempts seran de color blanc. Els tendals situats a les façanes hauran de ser colors llisos i continus,
a escollir entre els següents:

• Paravents verticals: esta permès, acompanyant les veles de cobriment, un màxim de dos veles laterals sempre que
siguin mòbils. El paravent es dividirà en una franja superior totalment transparent de com a mínim el 60% de la seva
superfície i una franja inferior que podrà ser opaca. El material de la part inferior no transparent haurà de ser algun dels
establerts al punt anterior.
2. Mobiliari.
Taules i cadires: seran d’alumini, acer inoxidable o fusta. També podran ser de plàstic o resines, però en aquest cas les
seves potes hauran de ser elements lineals esvelts. Les taules i cadires hauran d’harmonitzar entre si, d’acord amb
l’establert a l’article 6. Les taules i cadires disposaran de topalls de plàstic o goma en les seves potes que ajudin a
esmorteir el soroll que provoca el seu arrossegament o manipulació.
3. Elements de barrera: no es podran disposar excepte en cas d’ocupació de la calçada. En aquest cas serà obligatori
instal·lar baranes que aïllin físicament la zona de trànsit rodat amb la zona de terrassa. La barana serà preferentment
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En cas de voler col·locar una tela d’un color diferent, haurà de ser sol·licitat a aquest Ajuntament, el qual l’haurà
d’autoritzar de manera expressa.
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calada o transparent i consistirà en un travesser superior de fusta recolzat sobre pals de fusta de secció quadrada, els
quals es podran completar amb un travesser inferior, làmines de vidre, cables tensats o taulons espaiats, que no
superaran en cap cas el travesser superior. L’alçada de la barana serà entre 90 cm i 100 cm, no podent estar, en cap
cas, ancorada a terra. En qualsevol cas, els Serveis Tècnics Municipals determinaran la idoneïtat de la instal·lació
pretesa.
4. Estufes: tot i que es desaconsella l’ús d’estufes a la via pública per anar en contra dels criteris d’eficiència energètica,
en cas que es decideixin col·locar, només podran ser models homologats pel Departament d’indústria de la Generalitat
de Catalunya, i disposar del certificat d’homologació de la comunitat europea. Només s’autoritzarà la col·locació
d’estufes a terrasses i/o pòrtics que tinguin a partir de 4 mòduls, entenent per mòdul el grup d’una taula i quatre cadires.
Podrà col·locar-se un màxim d’una estufa per cada 4 mòduls dins l’àmbit de la terrassa. Les estufes a col·locar hauran
de ser de baix consum i l’opció que tingui més cura amb el medi ambient. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el
disseny dels elements que configuren la terrassa.
En cas de ser estufes de gas propà (GLP), aquestes s’hauran 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, en el seu cas, aquella que es trobi vigent en cada moment.
No es podran instal·lar estufes a menys de 2 metres de la línia de façana dels immobles ni d’altres elements com poden
ser arbres, fanals, etc. L’establiment haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en lloc de
fàcil accés.
6. Publicitat: l’únic missatge permès és el nom comercial o logotip de l’establiment, als serrells de les veles de
cobriment, que es podrà acompanyar amb el nom d’una marca comercial, el qual no ocuparà més de una tercera part de
la longitud del serrell. Cap altre element de la terrassa (veles, mobiliari, etc.) pot ser suport de missatges publicitaris.
Aquesta retolació només es permetrà sobre terrasses en les que, per la seva mida, forma, color i disposició s’integrin en
el seu entorn.
Article 6. Homogeneïtat d’elements.
1. En termes generals, les taules, cadires, suports mòbils de les veles, estufes de terrassa i d’altres elements que es
col·loquin seran del material menys sorollós possible, havent-se d’adaptar, en el seu cas, per provocar les mínimes
molèsties possibles. A més de complir amb tots els requeriments establerts en aquesta ordenança, hauran
d’harmonitzar entre si i amb l’entorn en cromatisme, materials i disseny.
2. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment han d’estar fets amb materials de similar
color, disseny i textura.
3. En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que distorsionin amb la
resta de les terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitectònic.
Article 7. Retirada d’elements.

2. Quan la terrassa no estigui en funcionament, han de ser retirats i no es pot deixar a la via publica cap dels elements
instal·lats (incloent les estufes, si n’hi ha), a excepció dels pòrtics fixes i dels pals dels para-sols de grans dimensions,
sobretot si tenen instal·lacions elèctriques que no puguin retirar-se. En aquest cas, així com pel que fa la resta de veles
(paravents, tendals, etc.), s’hauran de plegar o retirar.
3. En cas d’impossibilitat material d’emmagatzemar els elements de la terrassa al local, es permet guardar les taules i
cadires en l’àmbit de la terrassa sempre que sigui de manera ordenada, apilada i reduint l’ocupació al màxim possible,
sempre dins de la pròpia superfície autoritzada per la terrassa. En cas d’utilitzar cadenes o elements de ferro per lligarles, es protegiran per evitar sorolls i molèsties als veïns.
4. L’ocupació del sòl per a la realització del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions podrà començar i acabar, com
a màxim, tres dies abans o després del període autoritzat.
5. Tots els elements de la terrassa s’hauran de retirar temporalment de determinats carrers en les situacions o jornades
especials que determini l’Ajuntament, com poden ser obres al carrer, actes especials (concerts, manifestacions, actes
de la Festa Major, etc.) o diades festives com la Diada de Sant Jordi, l’11 de setembre, o similars.
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1. El local haurà de disposar d’un espai al seu interior amb capacitat suficient per guardar tots els elements retirats.
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6. El titular de la llicencia retirarà puntualment tots els elements annexos a la terrassa (suports dels para-sols, etc.) que
puguin ésser obstacle per a la circulació dels vianants.
Article 8. Instal·lació elèctrica.
La instal·lació per a l’enllumenat de les terrasses es realitzarà per part d’una empresa instal·ladora autoritzada i
s’ajustarà amb allò que disposa la instrucció tècnica complementària ITC-BT-09 del vigent Reglament electrotècnic per a
baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost.
8.1. Quadre de protecció i control.
La línia d’alimentació de les lluminàries partirà del mateix quadre de protecció i control que hi hagi instal·lat dins
l’establiment on es prevegi annexionar-hi la terrassa.
La línia estarà protegida individualment amb dispositius de tall omnipolar, situats en aquest quadre, tant contra
sobrecàrregues i curt circuits com contra corrents de defecte a terra (disposició d’interruptor magnetotèrmic i
d’interruptor diferencial).
La intensitat de defecte de l’interruptor diferencial serà de 30 mA i la resistència de posta a terra serà com a màxim de
30 Ω.
8.2. Línia d’alimentació.
Cables.
Els cables seran multipolars amb conductors de coure aïllats i tensió assignada de 0,6/1 kV. La secció mínima a emprar,
per a tots els conductors incloent-hi el neutre serà de 4 mm2.
Instal·lació.
Els cables es podran instal·lar:
- Directament sobre façanes o murs, per mitjà de brides sòlidament fixades a aquests i resistents a les accions de la
intempèrie. Els cables es protegiran adequadament en aquells llocs on puguin tenir deterioraments mecànics de
qualsevol mena.
- Tibats entre peces especials col·locades sobre suports i fixats, per mitjà de brides o altres dispositius adients, a cables
fiadors d’acer galvanitzat amb una resistència de trencament no inferior a 800 Kg.
S’evitarà que els cables passin per davant de qualsevol obertura existent en les façanes o murs. En les proximitats
d’obertures en façana hauran de respectar-se les següents distàncies mínimes:
- Finestres: 0,30 m des la part superior de l’obertura i 0,50 m des la part inferior i els laterals.
- Balcons: 0,30 m des la part superior de l’obertura i 1,00 m des dels laterals.

CAPÍTOL III. Superfícies i ocupacions.
Article 9. Condicions generals.
1. L’ocupació de via pública per a la instal·lació de terrasses i veles no dificultarà la circulació de vianants i d’altres usos,
tenint sempre en compte les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat.
2. El vianant té dret a disposar d’un pas lliure per la vorera l’amplada del qual no es vegi reduïda, a causa dels elements
de la terrassa, per sota de l’amplada mínima normativa per a minusvàlids de 1,5 m. La proporció de l’amplada disponible
per als vianants anirà de la meitat de la vorera, en el cas de voreres de 3 m, fins a les dues terceres parts, en el cas de
voreres més àmplies, tal com s’estableix en l’art. 10.
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La volada màxima dels cables serà de 10 m i en cap cas s’admetrà que volin sobre zones o espais de possible
circulació rodada. La distància mínima al terra serà de 4 m.
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3. En els espais públics, les veles i terrasses s’instal·laran al davant de la façana del propi establiment, deixant una
franja de circulació adjacent a les façanes dels edificis, a excepció d’aquells indrets que tinguin un tractament
individualitzat (xamfrans, passeigs, places, carrers de vianants, etc.). En cas que la façana del local tingui una amplada
inferior a 4 metres lineals, podrà ésser ocupat el tram corresponent a la finca veïna contigua, sempre i quant bo entri en
conflicte amb una sol·licitud d’ocupació concurrent. En aquest cas es limitarà l’ocupació a l’amplada de la façana
respectiva, d’acord amb l’art. 5.
4. De manera excepcional, quan aquesta solució no entorpeixi la circulació dels vianants, es podrà autoritzar la
instal·lació, degudament motivada, en un àmbit adjacent a l’establiment. Excepcionalment pot autoritzar-se una
ocupació longitudinal major quan l’esmentada ocupació sigui compatible amb els usos existents.
5. La superfície de la terrassa o veles de cobriment mai no podrà ser superior a la superfície del local.
6. No s’autoritzarà cap ocupació davant d’entrades d’immobles ni de sortides d’emergència.
7. En qualsevol cas es respectaran els arbres, els escocells, els parterres, el mobiliari urbà, els seus accessos i els
passos de vianants.
8. L’espai autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenir-se en perfectes condicions d’higiene i neteja, amb
l’obligació d’escombrar i fregar a diari.
9. No s’autoritzarà la instal·lació de terrasses ni veles en carrers on l’espai útil existent ja es trobi ocupat per d’altres
elements o destinat a altres usos.
10. S’hauran de deixar completament lliures per a la seva utilització immediata pels serveis públics corresponents les
boques de reg, els hidrants, els registres de clavegueram, les parades de transport públic, els centres de transformació i
arquetes de registre dels serveis públics.
11. Es prohibeix l’ocupació del domini públic amb mostradors o vitrines expositores, elements objecte de venda en el
propi establiment, màquines expenedores de refrescs, tabacs o altres articles, arcons frigorífics, màquines recreatives o
d’atzar, aparells infantils o qualsevol altre semblant, ni altres elements no assenyalats en aquesta ordenança, si no és
amb una autorització específica.
12. No podrà ésser ocupada més superfície que l’assenyalada en l’autorització que faculta, únicament, la instal·lació de
taules, cadires, tendals o similars que tindran caràcter de desmuntables, així com, en el seu cas, de pòrtics. Els tendals,
para-sols, pòrtics, veles, etc. estaran inclosos en el total de la superfície autoritzada.
13. L’àmbit de la terrassa haurà de ser adaptat pel que fa a l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. Així
mateix, la superfície de la terrassa autoritzada computarà a efectes de compliment del Codi d’Accessibilitat i Supressió
de Barreres Arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya.
Article 10. Superfícies d’ocupació.
1. Les superfícies d’ocupació autoritzada tindran les següents limitacions:

b) Voreres de 3,00 a 3,70 metres d’amplada: es defineix una franja d’ocupació de 1,50 metres d’amplada adjacent a la
línia de la vorada.
c) Voreres d’amplària compresa entre 3,70 i 4,50 metres: es defineix una franja d’ocupació de 1,50 metres d’amplada a
una distància constant de 0,70 m de la línia de la vorada.
d) Voreres i passeigs centrals de més de 4,50 metres d’amplada: es defineix una franja d’ocupació amb una amplària
màxima igual a 1/3 de l’amplària de la vorera. Dita franja quedarà delimitada per la línia interior dels escocells o
parterres, quan existeixin. En cas de no existir escocells o parterres, la línia es situarà a una distàncies de 1,10 m de la
vorada.
e) En els carrers, passatges, etc., amb una amplada menor de 6,50 metres no s’autoritzarà cap tipus d’ocupació.
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a) Voreres de menys de 3,00 metres d’amplada: en cap cas s’autoritzarà cap tipus d’ocupació de la vorera.
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f) En qualsevol cas, tota autorització d’ocupació de la via pública haurà d’atenir-se a les condicions específiques de cada
emplaçament, la disposició concreta dels elements de l’espai públic i de les condicions de les finques particulars, tenint
en compte que les ocupacions no dificultin l’accés dels vehicles del cos de bombers i d’altres cossos i forces de
seguretat o malmetin greument els valors de l’espai públic.
2. Com a norma general no serà autoritzable la ubicació de terrasses en espais oberts al trànsit rodat. No obstant, previ
informe de la Policia Local, podrà autoritzar-se excepcionalment la ubicació de terrasses en zones d’aparcament de les
vies publiques obertes al trànsit rodat quan garanteixin una adequada protecció del trànsit mitjançant la ubicació
d’elements de barrera. Així mateix, quan la terrassa estigui ubicada a la calçada contigua a la vorera, s’haurà d’instal·lar
una tarima que iguali l’alçada de la terrassa amb la de la vorera, de manera que no hi hagi separació entre la vorada i la
tarima. En tots els casos els elements instal·lats hauran de ser desmuntables i assegurar l’evacuació d’aigües pluvials.
3. En cap cas la instal·lació ni la terrassa sobrepassarà els límits de l’aparcament. Caldrà que existeixin baranes laterals
que delimitin els extrems de la tarima en la seva frontera amb els vehicles.
4. La col·locació de terrasses, veles i d’altres haurà de mantenir una separació respecte a d’altres elements de la via
pública en els següents termes:
a. Escocells dels arbres o elements d’enllumenat públic: 0,20 m.
b. Vorada del carrer: 0,70 m.
c. Bústies, bancs, cabines, quioscos ONCE, passos de vianants, elements d’informació - propaganda, guals de vehicles:
2,00 m.
d. Elements de senyalització: 1,00 m.
e. Marquesines de transport públic: 2,00 m.
f. Carril bici: quan a la vorera on es vulgui ubicar la terrassa i/o vela hi hagi un espai reservat per al carril bici, per a la
determinació de l’amplada d’aquesta s’haurà de descomptar l’amplada del carril bici.
Article 11. Criteris especials.
1. Per a carrers o zones singulars del municipi, podran ésser definits nous criteris especials en allò que fa referència a
superfícies d’ocupació i tipus de terrasses.
2. La definició d’espais i usos estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i places.
3. Els possibles conflictes sobre ocupacions, superfícies i d’altres, seran resolts per l’Ajuntament, prèvia audiència dels
interessats.

CAPÍTOL IV. Ús i horaris.
Article 12. Usos admesos.
1. Els usos admesos en les terrasses seran els compresos per als establiments de restauració, d’hostaleria i similars,
segons el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
2. Únicament es permetrà la instal·lació de taules, cadires, baranes, veles i estufes, en les condicions indicades a la
llicencia atorgada. Tots aquests elements hauran de ser desmuntables i donaran compliment a les característiques
establertes a l’art. 5 d’aquesta ordenança.
3. Es permetrà la col·locació d’un element o pissarra d’informació. Aquest element haurà de situar-se exclusivament dins
el perímetre autoritzat com a terrassa.
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4. L’ajuntament es reserva la facultat de fer la distribució que cregui oportuna en els espais públics, atenent a les
necessitats dels veïns, usuaris i titulars dels locals, sota els criteris de la present ordenança.

Dimarts, 7 de maig de 2013
4. En les terrasses no s’admetrà cap mena de font acústica, musical o ambiental, ni musica en viu o qualsevol altre tipus
d’espectacle. En els casos que de manera extraordinària es vulgui fer musica en viu o qualsevol altre tipus d’espectacle,
s’haurà de demanar autorització explícita a l’Ajuntament.
5. Per tal de garantir al màxim el descans dels veïns el soroll ambient de les terrasses haurà de respectar, en tot
moment, els nivells màxims de decibels que fixi la normativa sectorial en matèria de sorolls.
6. El titular de l’autorització serà responsable d’advertir al públic assistent dels possibles incompliments dels seus
deures cívics, tals com la producció de sorolls, l’obstrucció del trànsit de persones i d’altres similars, disposant, en cas
necessari i quan ho determini l’Ajuntament, d’una persona encarregada de vetllar perquè no es produeixin alteracions de
l’ordre públic.
Article 13. Terminis.
1. La vigència de l’autorització podrà ser permanent/anual o ocasional/de temporada en concordança amb el que preveu
l’ ordenança fiscal 15F reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
2. El termini de l’autorització per a la col·locació d’estufes de terrassa només podrà ser de 4 mesos, entenent com a tal
el període compres entre el 15 de novembre i el 15 de marc.
Article 14. Horaris.
1. Els horaris màxims d’obertura i tancament de les terrasses seran els següents:
• De diumenge a dijous i els festius que no siguin vigília de festiu, fins la 1:30h, de la matinada i divendres, dissabtes i
vigílies de festiu, fins les 2:00 de la matinada.
2. La terrassa no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del mati i haurà de respectar en tot moment els límits
previstos a la normativa de protecció de la contaminació acústica.
3. En qualsevol cas es fixa una tolerància que en cap cas serà superior a 20 minuts, per a la instal·lació i recollida i
neteja de la zona ocupada per les terrasses, que es realitzarà amb el màxim silenci possible, evitant l’arrossegament i
colpeig del mobiliari.
4. L’horari de tancament de la terrassa no sobrepassarà l’horari màxim de tancament de l’establiment principal establert
per la Generalitat de Catalunya, sens perjudici dels acords adoptats al respecte per part de l’Ajuntament.
5. Aquests horaris podran ser mes limitats a criteri de l’Ajuntament depenent dels condicionants de l’entorn,
compatibilitat d’usos, molta proximitat a habitatges, antigues queixes veïnals justificades, molèsties reiterades als veïns
o ciutadans, etc.
6. En la celebració de festes populars no seran d’aplicació aquests horaris. En aquest cas els horaris els determinarà
l’Ajuntament prèvia sol·licitud, bé a títol individual, o de forma gremial.
CAPÍTOL V. Llicències.

Podrà sol·licitar l’autorització d’us dels espais de titularitat publica, el titular de la llicencia municipal d’activitat dels
establiments de restauració definits en l’article 5, o persona que legalment els representi.
Article 16. Documentació i procediment per a l’atorgament de la llicencia.
1. En cap cas s’autoritzaran ocupacions de la via publica mitjançant terrasses si el titular de l’activitat desenvolupada no
disposa de llicencia d’activitat i control inicial favorable i sense deficiències, o de la corresponent comunicació prèvia de
l’activitat degudament formalitzada.
2. La petició d’autorització d’us d’un espai de sol en la via publica mitjançant terrasses s’haurà de formular en el model
oficial corresponent (instància genèrica o la instància especifica que pugui crear l’Ajuntament).adjuntant les següents
dades i documentació:
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Article 15. Titular de la sol·licitud.

Dimarts, 7 de maig de 2013
a) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de l’interessat, quan es tracta de persones físiques i,
quan es tracta de persones jurídiques, les dades seran les del numero d’identificació fiscal.
b) Quan el signant actuï per representació, s’haurà de fer constar el nom, cognoms, adreça, dades del document
nacional d’identitat i qualitat en que obra el signant mitjançant poder notarial o autorització.
c) Plànol de situació del local.
d) Plànol de planta i alçat de la terrassa, les veles i els seus elements de suport, a la seva zona d’influència, a escala
preferentment 1:50 o 1:100. En el plànol s’haurà de dibuixar el següent:
• Superfície i mides de la zona prevista d’ocupar.
• La implantació prevista de taules i cadires, així com d’altres elements que sigui previst d’instal·lar.
• Caldrà dibuixar el conjunt de mobiliari urbà i els altres elements assenyalats a l’article 5 (escocells, bancs, etc.) que
poguessin existir en la zona d’influència de la terrassa.
• Assenyalar la façana i porta d’accés pertanyent al propi local.
• Assenyalar els passos de vianants de les seves proximitats.
• Assenyalar els portals d’accés als edificis d’habitatges propers.
• Assenyalar els guals situats en les proximitats.
• Altres elements d’interès.
e) Fotografia de l’espai a ocupar.
f) Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendalls, para-sols, etc., detallant materials, textures i
colors a emprar.
g) En les terrasses amb estufes s’haurà d’aportar una memòria relativa a les característiques tècniques, físiques i
estètiques de l’estufa, una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements instal·lats pel mateix en
la via publica, certificat d’homologació de l’estufa i, per últim, plànol de planta i secció de la terrassa indicant la ubicació
de les estufes preteses.
h) Indicació del termini de l’ocupació en base al que determina l’article 13 d’aquesta ordenança.
i) Indicació de la superfície de l’interior del local de l’activitat.
j) Còpia de les autoritzacions municipals vigents que emparen l’activitat del local principal.
k) Document de compromís de finalització del desmuntatge de la totalitat de la instal·lació i de reposició dels elements
de mobiliari urbà afectats, en els tres dies següents al darrer dia del període autoritzat.

Les autoritzacions per a la ocupació de via pública amb terrasses s’han d’atorgar o denegar de manera motivada en el
termini d’un mes previ informe del departament de governació i del departament d’urbanisme. Aquest termini es
començarà a comptar a partir del dia de la presentació de la sol·licitud.
Vençut el termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa, la llicència haurà d’entendre’s denegada i no es
podran entendre adquirides facultats relatives al domini públic.
El termini per a la resolució i notificació de la llicència es suspendrà quan es requereixi a l’interessat l’aportació de
documentació o l’esmena de deficiències, de conformitat amb allò que preveu la Llei 30/92, de 26 de novembre,
modificada per la llei 4/99, de 13 de gener, reprenent-se el termini esmenades les deficiències.
Transcorregut el termini per a l’esmena de deficiències sense que aquests s’hagin presentat en el registre d’entrada de
l’Ajuntament, es tindrà per desistit a l’interessat.
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3. Resolució atorgament.
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4. En el cas de ocupacions de via pública mitjançant terrasses que suposin renovacions de les ja autoritzades segons
aquests criteris i que no incloguin cap modificació, la documentació a presentar serà la següent:
a) Petició de sol·licitud de renovació de llicencia en els mateixos termes que la sol·licitud anterior, mitjançant model
oficial.
b) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de l’interessat, quan es tracta de persones físiques i,
quan es tracta de persones jurídiques, les dades seran les del numero d’identificació fiscal.
c) Quan el signant actuï per representació, s’haurà de fer constar el nom, cognoms, adreça, dades del document
nacional d’identitat i qualitat en que obra el signant mitjançant poder notarial o autorització.
d) Document de compromís de finalització del desmuntatge de la totalitat de la instal·lació i de reposició dels elements
de mobiliari urbà afectats, en els tres dies següents al darrer dia del període autoritzat.
Article 17. Condicions generals de la llicencia.
1. La manca de pagament de tributs s’entendrà com a desistiment exprés de la llicencia sol·licitada. En el cas que el
titular estigui interessat en obtenir una altra llicencia amb posterioritat a l’impagament esmentat, caldrà tramitar-la com si
d’una nova llicencia es tractes.
2. La llicencia quedarà sense efecte per finalització del termini pel qual fou concedida o per renuncia expressa o tàcita
de l’exercici de l’ocupació autoritzada.
3. Les autoritzacions s’atorgaran a precari sense perjudici a tercers i sempre que la instal·lació i us es realitzin d’acord
amb els criteris d’actuació que s’indiquin en aquesta ordenança i altres disposicions que siguin d’aplicació.
4. Només s’autoritzaran aquells traspassos de llicencies d’ocupació de via pública vinculats al traspàs de la llicència de
l’establiment.
5. L’incompliment de les condicions d’autorització de la llicencia d’ocupació de la via publica comportarà la revocació de
la llicencia. En el cas que l’incompliment de les condicions establertes sigui considerada com a falta molt greu, amb
independència de la revocació de la llicencia atorgada, aquest fet provocarà la impossibilitat d’obtenir-ne una altra
durant l’any següent.
6. L’Ajuntament podrà revocar la llicencia atorgada per causes justificades d’interès públic. Els usos hauran de cessar,
sense dret a indemnització, quan l’ajuntament així ho acordi, prèvia tramitació d’expedient contradictori, de conformitat
amb l’article 88 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret de la Generalitat
179/1995, de 13 de juny.
7. El titular de la llicencia es compromet un cop finalitzada la vigència de la mateixa a reposar tant els elements de
mobiliari urbà com la vorera o calcada afectats.

9. L’Ajuntament no es farà càrrec dels danys i perjudicis que el muntatge de la terrassa o la seva presencia a la via
publica causin a tercers. En cas de produir-se, aquests hauran de quedar coberts per l’assegurança de responsabilitat
civil del local.
10. En cas de cessament de l’activitat que suposi el tancament al públic de l’establiment durant un període de temps
superior a dos mesos de forma ininterrompuda, s’entendrà sense efecte l’autorització de la terrassa, amb l’obligació per
part del titular autoritzat a la reposició de la via publica en l’estat en el que es trobava en el moment abans de
l’autorització.
Article 18. Taxes.
1. El titular de la llicencia estarà obligat a liquidar la taxa per l’aprofitament especial del domini públic municipal fixat per
l’ordenança fiscal corresponent a cada exercici.
2. La llicencia no s’atorgarà si no s’ha pagat la taxa corresponent.
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8. El titular de la llicencia es el responsable de l’acompliment de les obligacions que estableixen les ordenances
municipals i d’altres disposicions aplicables.

Dimarts, 7 de maig de 2013

Article 19. Fiança.
1. L’Ajuntament exigirà als peticionaris la constitució d’una fiança per atendre possibles desperfectes d’instal·lacions
d’us públic, paviments, voreres, punts de llum, bancs, papereres i tot tipus de mobiliari urbà, que serà la que
correspongui segons les taxes que fiscalment determini l’Ajuntament.
2. Aquest dipòsit serà retingut en garantia mentre duri la instal·lació de la terrassa i/o de la terrassa. Una vegada
desmuntada la terrassa serà retornat a l’interessat, prèvia comprovació per part dels serveis tècnics de que no s’han
produït desperfectes o que aquests han estat convenientment reparats. En cas contrari, es disposarà de l’esmentat
dipòsit per a dur a terme la reparació.
Article 20. Revocació de la llicencia.
1. La llicencia serà revocada per:
• Manca de conservació de la senyalització de la terrassa, tendalls i mobiliari o d’higiene i neteja en la terrassa i la seva
zona d’influència.
• Per l’ús indegut de la terrassa.
• Per modificació de les circumstancies en raó de les quals va ésser atorgada la llicencia.
• Per causes justificades d’interès públic.
• Per la comissió d’una falta molt greu.
• Per manca de pagaments de la taxa corresponent d’acord amb el previst als arts. 6 i 7 de la ordenança fiscal 15 F.
2. S’haurà de notificar la resolució a l’interessat, donant un termini de 10 dies d’audiència prèvia a la mateixa.
3. Quan la revocació esdevingui per l’incompliment de les condicions de la llicencia d’ocupació de la via publica,
comportarà, a mes, l’aplicació de la corresponent sanció.
CAPÍTOL VI. Règim disciplinari i sancionador.
Article 21. Regim disciplinari i sancionador.
La Policia Local i els Serveis Tècnics Municipals podran inspeccionar i fiscalitzar en qualsevol moment l’ús de l’espai
autoritzat al titular de la llicencia.
Article 22. Infraccions.
1. Les infraccions de les normes contingudes en aquesta ordenança es classificaran en lleus, greus i molt greus.
2. Son faltes lleus:

b) L’incompliment de l’horari de tancament per excés en menys de mitja hora.
c) El deteriorament lleu en els elements del mobiliari urbà annex o colindant a l’establiment que es produeixin com a
conseqüència de l’activitat objecte de la llicencia.
d) L’ocupació del domini públic amb una superfície superior a l’autoritzada, en un excés de fins a un 20%.
3. Son faltes greus:
a) La reiteració per dues vegades en la comissió de faltes lleus.
b) L’ocupació de major superfície de l’autoritzada en mes d’un 20% i inferior al 50%.
c) La falta d’exhibició o l’exhibició defectuosa, de la llista de preus o títol habilitant d’ocupació.
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a) La falta d’ornat i neteja en la terrassa o en el seu entorn.

Dimarts, 7 de maig de 2013
d) L’emmagatzematge o apilament fora de l’espai concedit per la llicencia de productes o materials objecte de la
instal·lació.
e) L’emissió de sorolls per sobre dels límits autoritzats al sector.
f) L’incompliment de l’horari de tancament per excés en mes de mitja hora sense arribar a l’hora.
g) La instal·lació dels terrasses en un emplaçament diferent a l’autoritzat.
h) La instal·lació de qualsevol tipus de rètols, tanques publicitàries o altres elements de reclam que no consisteixin en el
nom de l’establiment o logotip del mateix.
i) La utilització de mobiliari diferent a l’autoritzat.
j) La no exhibició de les llicencies municipals preceptives als inspectors o autoritats municipals que ho sol·licitin.
k) La col·locació d’elements que impedeixin o dificultin l’accés a edificis, locals comercials o de serveis; passos de
vianants degudament senyalitzats, sortides d’emergències i guals autoritzats per l’Ajuntament, així com la visibilitat de
les senyals de trànsit.
l) L’ocupació de boques de reg, hidrants, registres de clavegueram, parades de transport públic, centres de
transformació i arquetes de registre dels serveis públics de forma que impedeixi la seva utilització immediata pels
serveis públics.
4. Son faltes molt greus:
a) La reiteració en dues faltes greus.
b) La desobediència als requeriments dels inspectors i autoritats.
c) L’ocupació de major superfície de l’autoritzada en mes d’un 50%.
d) No desmuntar les instal·lacions una vegada finalitzat el període de la llicencia o quan així fos ordenat per l’autoritat
municipal.
e) Instal·lar qualsevol tipus d’ornament no autoritzat per l’Ajuntament.
f) L’incompliment de l’horari de tancament per excés d’una hora o superior.
g) El deteriorament greu dels elements de mobiliari urbà i ornamentals annexos o colindants a l’establiment que es
produeixin com a conseqüència de l’activitat objecte de la llicencia.
h) La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent autorització o en un període no autoritzat.
5. En el cas de comissió d’una falta molt greu, amb independència de la revocació de la llicencia atorgada i la imposició
de la corresponent sanció, s’acordarà la impossibilitat d’obtenir-ne una altra durant l’any següent a comptar de la
resolució d’imposició de la sanció.

1. Les sancions a les infraccions tipificades en l’article anterior son les següents:
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes des de 150 EUR fins a 400 EUR.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes des de 401 EUR fins a 1.000 EUR.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes des de 1.001 EUR fins a 3.000 EUR.
2. Les sancions seran graduades, en especial, en atenció als següents criteris:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats.
c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de mes d’una infracció de la mateixa naturalesa quan això s’hagi
declarat per resolució ferma.

12

CVE-Núm. de registre: 022013010063

Article 23. Graduació de les sancions.
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3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no resulti més
beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes infringides.
Article 24. Procediment
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 ADDICIONAL ÚNICA.
D’acord amb el que disposa l’art. 11 de la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris
dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del
6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament i amb la
finalitat de respectar al màxim, el descans dels veïns, s’estableix que l’horari de tancament que es regula a l’article 14
de la present Ordenança, per les terrasses que s’instal·lin a la via publica, sigui igualment d’aplicació a les terrasses
d’establiments de restauració o similars que s’instal·lin a l’aire lliure d’espais de titularitat privada.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Els establiments de restauració 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 llicència municipal, hauran de ser retirats o
renovats per adaptar-se a aquests criteris abans de l’1 de gener de 2017, data a partir de la qual s’iniciaran els
expedients de revocació dels permisos d’ocupació d’aquells establiments que no hagin regularitzat la seva situació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Amb la entrada en vigor d’aquesta ordenança es deroga en tot allò que contradigui aquesta ordenança o que s'hi oposi
la Ordenança municipal 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.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació íntegra en el BOP, d’acord amb el que disposa
l’article 70.2, en relació al que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 ’abril, reguladora de les bases del règim local, i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.
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Sant Pere de Ribes, 18 d’abril de 2013
L'alcalde, José Antonio Blanco Abad

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat
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DL: B-41698-2002
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