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No havent-s’hi presentat al·legacions ni reclamacions contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament, en sessió de data 31/01/2019, d’aprovació provisional de l’Ordenança
reguladora de les ocupacions de sòl públic d’establiments comercials i de
restauració a les Cases d’Alcanar (BOPT de data 21/02/2019).

ORDENANÇA REGULADORA DE LES OCUPACIONS DE SÒL PÚBLIC
D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ A LES CASES D’ALCANAR

Article 1.- Objecte.
Article 2.- Àmbit d’actuació
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Article 8.- Disposicions i condicions que regulen l’autorització municipal.
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Article 10.- Criteris d’ocupació de la via pública
Article 11.- Criteris d’ocupació en relació a elements de la via pública
Article 12.- Condicions d’ús
Article 13.- Definició dels elements permesos i condicions tècniques.
Article 14.- Condicions de seguretat
Article 15.- Condicions acústiques
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Article 18.- Retirada de la via pública.
Article 19.- Infraccions
Article 20.- Sancions
Disposicions addicionals
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De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’entén elevat a
definitiu i es procedeix a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província:
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JOAN ROIG CASTELL (1 de 1)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 05/04/2019
HASH: ce873ca9ebaa17e4369fd39c7a75dcda

ANUNCI
per elevar a definitiu l’acord d’aprovació provisional de l’ordenança reguladora
de les ocupacions de sòl públic d’establiments comercials i de restauració a les
Cases d’Alcanar (t.m. Alcanar)

Article 1.- Objecte.
La present ordenança té per objecte la regulació de les condicions necessàries per a
l’autorització o denegació de l’ocupació en sòl públic (voravia, passeig, plaça, etc.)
mitjançant una terrassa o similar al servei d’establiments comercials i de restauració.
| https://dipta.cat/ebop/

A aquest efecte, s’entendrà per terrassa l’espai públic o privat d’ús públic ubicat en un
lloc obert i lliure d’ediﬁcació destinat i apte per a acollir instal·lacions annexes o
complementàries a un establiment d’hostaleria, restauració o recreatiu (restaurant, bar,
cafeteria, granja, comerç de pa –amb zona de degustació a l’interior-, o similar de
conformitat amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives), i en el que
es col·loca mobiliari de caràcter no permanent tal com taules, cadires, para-sols,
tendals i altres elements similars al servei dels esmentats establiments.

Article 2.- Àmbit d’actuació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és a les Cases d’Alcanar, nucli urbà que forma
part del terme municipal d’Alcanar.
A efectes d’aquesta Ordenança, s’entenen per via pública o espais d’ús públic i de
titularitat pública aquelles zones per a les quals l’instrument de planejament urbanístic
municipal corresponent estableix un ús públic que pugui ser usat lliurement per la
ciutadania, la titularitat de les quals recaigui sobre qualsevol entitat pública.

. Carrers i places per a vianants.
. Carrers, avingudes i places de trànsit rodat.
. Passeig Marítim
. Passeigs de vianants.
. La resta d’espais lliures públics.
Article 3.- Finalitat
La present normativa té com a ﬁnalitat regular el règim jurídic que ha de regir
l’aproﬁtament de la via pública i els terrenys de titularitat privada d’ús públic, mitjançant
la instal·lació de terrasses, és a dir, per mitjà d’autoritzacions d’ocupació temporal amb
tendals, taules i cadires que siguin complementàries a les activitats de restauració,
amb les que formaran una única unitat d’explotació, així com l’ocupació amb elements
de mobiliari i productes comercials vinculats a una activitat.
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S’estableix la següent classificació d’emplaçaments d’ocupació de via pública o espais
d’ús públics en què es podrà autoritzar l’ocupació:
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Queden excloses d’aquesta regulació les ocupacions sol·licitades amb motiu de festes
de barri i d’altres festes d’interès general per a la ciutat que, en tot cas, no podran ser
superiors a 10 dies consecutius. Aquestes ocupacions es regiran pel procediment
general d’autorització d’ocupació del domini públic.

L’aproﬁtament especial de la via pública i el seu ús privatiu no pot comportar cap
transformació o modiﬁcació del domini públic pel desenvolupament d’activitats que per
les seves característiques requereixen aquest tipus d’ús.

| https://dipta.cat/ebop/

L’ocupació d’espais privats que confronten amb la via pública (zones de reculada de
l’ediﬁcació - i que, per tant, la seva activitat i estètica incideix en aquesta i en el
veïnatge - amb terrasses per part dels establiments esmentats) és objecte de la
corresponent autorització administrativa, i els serà d’aplicació les característiques del
mobiliari i els horaris de les terrasses previstos en aquesta ordenança.
Els titulars d’instal·lacions en terrenys de titularitat privada d’ús públic no hauran de
pagar a l’Ajuntament cap taxa en concepte d’ocupació de via pública sempre que
l’ocupació es realitzi íntegrament en espai privat.

Definicions bàsiques:
TERRASSA:
Espai lliure degudament autoritzat i delimitat on s’ubiquen els elements bàsics i
accessoris, vinculat i complementari a un establiment de restauració o assimilat situat
en planta baixa o en altres situacions amb accés directe i exclusiu des de l’espai públic
i on es duen a terme les mateixes activitats i s’ofereixen els mateixos productes que a
l’establiment del qual depenen.
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA:

Si es tracta d’una activitat complementària a una activitat principal, per poder
instal·lar-hi una terrassa és imprescindible que l’activitat complementària tingui accés
directe des de l’espai públic. Es considera accés directe quan l’activitat
complementària té façana al mateix espai públic.
ESPAI LLIURE D’ÚS PÚBLIC:
Espai obert de titularitat pública o privada que, d’acord amb les determinacions del
planejament urbanístic o altres instruments jurídics, no té restriccions a l’ús públic. Els
porxos queden inclosos expressament en aquest concepte.
MOBILIARI DE L’ESTABLIMENT:
Es considera mobiliari de l’establiment:
•

Taules i cadires.
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Activitat que depèn d’una activitat principal (restaurants/bars d’hotels, de centres
cívics, de poliesportius, de mercats, etc.).
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Article 4.- Conceptes generals

| https://dipta.cat/ebop/

•

Elements supletoris d’establiments tipus: ferreteries, botigues de material de
platja, fruiteries, floristeries, etc, que instal·lin botes de vi, mobiliari auxiliar de
restauració, arbres, elements nadalencs, jardineres, etc.
Mobiliari auxiliar propi de l’activitat: Elements publicitaris, cendrers, papereres,
etc. Elements de l’establiment com: moquetes, catifes. Estufes i/o aparells
climatitzadors, para-sols, etc.

TARIMES A LA CALÇADA:
Plataforma sobre calçada en zona d’aparcament per tal d’anivellar el terra amb les
voreres, possibilitant l’accessibilitat i mobilitat segura a les persones. Superficies
elevades que han de permetre l’evacuació i circulació de les aigües pluvials
superficials.

Pàg. 4-18

COSSOS TANCATS:
Estructures cobertes i fixes amb tancaments laterals permanents.
Article 5.- Autorització d’ús
Podrà sol·licitar la llicència el titular de l’activitat de l’establiment o la persona que
legalment el representi.
Els titulars dels establiments abans esmentats podran sol·licitar i obtenir llicència
municipal per a l’ocupació de la via pública quan siguin complementaris de la seva
activitat i no diﬁcultin la lliure circulació dels vianants o els altres usos propis de la via
pública.

Les autoritzacions s’atorgaran tenint en compte en cada cas les circumstàncies del
trànsit de vianants i rodat i el lloc on es projecten.
L’ocupació origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons sobrevingudes o d’interès públic. Per aquesta raó l’atorgament de les llicències
serà discrecional, sense que hi hagi cap dret preexistent o invocació de precedents per
a la seva obtenció.
L’ocupació de domini públic en qualsevol element o mobiliari, no comportarà la
consolidació de cap dret al titular de la llicència, i s’ha d’entendre atorgada sense
perjudici de tercers. L’Ajuntament, en qualsevol moment podrà reduir-la o deixar-la
sense efecte, sense dret a cap indemnització.
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Per a poder instal·lar una terrassa o ocupar amb elements complementaris a l’activitat,
la via pública, és necessari acreditar la vigència de la llicència o comunicació favorable
de l’establiment al que va associada i aconseguir l’autorització administrativa de
l’Ajuntament.
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•

No s’admeten en cap cas instal·lacions tancades en cap emplaçament del municipi Les
Cases d’Alcanar.
L’autorització de l’espai públic dona lloc a la percepció de la taxa que s’estableix a les
ordenances ﬁscals vigents en el moment de l’ús.
| https://dipta.cat/ebop/

La no acreditació del requisit de pagament de períodes anteriors corresponents a
l’autorització motivarà que no s’atorgui o renovi la llicència ﬁns que no s’estigui al
corrent de les obligacions tributàries o s’hagi formalitzat el corresponent pla de
pagament.
Article 6.- Durada.

- Anuals (entre l’1 d’abril i fins el 31 de març ambdós inclosos)
- Temporada estival (entre 1 de maig i fins el 31 d’octubre ambdós inclusivament)
- Puntual (mensual)
Caldrà sol·licitar llicència per a cada temporada.
Caldrà que les llicències anuals es sol·licitin durant el mes de gener de l’any sol·licitat.
Article 7.- Horari
Les terrasses podran funcionar d’acord amb el que estableix l’ordenança de policia i
bon govern o la legislació vigent.

En cas d’incompliment de les presents condicions, de la normativa de funcionament
dels establiments de pública concurrència o l’existència de denúncies de veïns per
molèsties de sorolls, l’autorització per ocupar la via pública es podrà declarar extingida
i la Policia Local podrà intervenir per retirar de la via pública els elements integrants de
les terrasses.
Article 8.- Disposicions i condicions que regulen l’autorització municipal.
1.

Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars
d’establiments que tinguin la preceptiva llicència d’activitat o comunicació
favorable, i que acreditin estar al corrent de pagament de la taxa d’ocupació del
període anterior al sol·licitat.
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Aquests horaris podran ésser limitats a criteri de l’Ajuntament per qüestions relatives a
condicionants de l’entorn, compatibilitat d’usos, proximitat a habitatges, queixes
veïnals o molèsties reiterades als veïns o ciutadans, degudament veriﬁcades per la
Policia Local, etc.
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La llicència d’ocupació, podrà ser amb les següents modalitats:

Amb caràcter previ a l’ocupació de la via pública, s’haurà de sol·licitar i obtenir
autorització municipal. La petició s’efectuarà amb el model normalitzat i anirà
acompanyada d’un croquis indicatiu de l’àrea sol·licitada a l’espai públic i la
descripció dels elements (tendals, taules, para-sols i cadires), fotograﬁes a color
dels models a instal·lar i el número d’unitats i dimensió de l’ocupació pretesa.

3.

No s’autoritzarà la instal·lació de para-sols, taules i cadires en els supòsits
següents:

-

En voreres que, per la seva amplada, no ho permetin.
Davant de la porta d’entrada dels ediﬁcis d’habitatges i comerços, davant la
porta d’accés a aparcaments (públics i privats), respectant un ample total de
1’5 metres per costat.
Davant d’ediﬁcis de pública concurrència (oﬁcials i privats, mercats,
equipaments docents, sanitaris i culturals, etc.), al costat de boques de rec o
d’incendi, i de sortides d’emergència.

Pàg. 6-18

-

Article 9.- Delimitació de la superfície de la via pública susceptible d’ocupació
temporal

2. En els espais públics (voreres i places) els elements s’instal·laran, com a norma
general, al davant de la façana del propi establiment, i se situaran a la banda més
propera a la calçada, prop de la vorada. Quan se sol·liciti l’ocupació en espais no
compresos en aquest apartat, es farà per part dels serveis tècnics municipals un
estudi sobre l’impacte que es pugui produir acompanyat de la proposta
corresponent.
3. Excepcionalment, previ informe favorable de la Policia Local i en el cas en que el
local o locals adjacents es trobessin sense activitat, es podrà atorgar llicència per
la ocupació de la façana contigua, tot i que aquest espai tindrà un recàrrec del
50% respecte de la taxa determinada per a la ocupació de via pública
contemplada a les Ordenances Fiscals. Aquesta llicència excepcional quedarà
automàticament revocada, sense dret a retorn de la corresponent taxa, en el
moment en que el local sense activitat tramités la corresponent llicència o
comunicació prèvia d’inici de la mateixa.
6
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1. La superfície o espai de la via pública, o del seu vol, de la qual se n’autoritzi
l’ocupació temporal i precària, vindrà delimitada pels serveis municipals, sigui
mitjançant senyals gràfiques al sòl o per elements del propi paviment. En
qualsevol cas, aquesta superfície o espai vindrà expressat a la llicència que
s’atorgui.
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Els canvis de titularitat de l’autorització d’ocupació temporal de la via pública ha
d’anar sempre junt amb el canvi de titularitat del títol habilitant de l’establiment al
qual es troben vinculades.

| https://dipta.cat/ebop/

4. 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 el més proper possible a l’establiment,
encara que estigui situat a l’altra banda de la calçada, amb el compliment de les
condicions de l’ocupació primera i, si escau, amb consentiment dels titulars dels
habitatges propers.
5. Amb caràcter general s’estableix que caldrà deixar una franja per al pas de
vianants, entre la línia de façana i les instal·lacions autoritzades, la qual serà com
a mínim de 1’5 metres, llevat d’ordenacions per mobiliari urbà, fanals, bústies,
guals, o d’aquells especials supòsits en els quals per raons específiques es
determinarà una amplada inferior a la abans esmentada.

7. L’ocupació es farà de manera que no perjudiqui els drets dels vianants i veïns, que
tenen dret a disposar de pas lliure per la meitat de l’amplada de la vorera i que en
cap cas aquesta amplada podrà ser inferior a 1,50 m, ni afectar la seva
tranquil·litat i el seu descans.
8. En carrers de vianants s’haurà de deixar inexcusablement un espai lliure entre
cada línia de façana i l’ocupació de la terrassa de 1,5 metres.
Article 10.- Criteris d’ocupació de la via pública
A.-En vorera diferenciada de la calçada
L’espai lliure de pas per als vianants entre la façana i la terrassa, no serà inferior al
50% de l’ample total de la vorera, amb un mínim d’1,50 m.

a. La terrassa se situarà a 0,80 m de l’encintat si no s’hi col·loquen
jardineres de separació.
b. La terrassa se situarà a 0,40 m de l’encintat si s’hi col·loquen
jardineres, que han d’estar dins de la superfície d’ocupació de la
terrassa.
2.- Carrers amb aparcament en línia (o aparcament de motos)
a) la terrassa se situarà a 0,80 m de l'encintat en tots els casos (amb o sense
jardineres)
3.- Carrers amb aparcament en bateria o semibateria:
7
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1.- Carrers sense aparcament:
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6. No es podran situar confrontats, els tendals de la façana de l’establiment amb
altres situats a la vorera. L’espai del pas de vianants ha d’estar descobert en la
seva totalitat.

a) La terrassa se situarà a 1 m de l'encintat en tots els casos (amb o sense jardineres).
Cada tram de vial entre cruïlles ha de ser homogeni pel que fa a la situació de les
terrasses.

| https://dipta.cat/ebop/

Els possibles canvis entre les terrasses adossades a la façana o a la vorada estan
determinats per les transicions entre el carrer i el xamfrà, amb un mínim de distància
entre terrasses contigües d’1,50 m.
B.- En carrers de plataforma única
Els carrers de plataforma única seran objecte de distribució prèvia o ordenació
singular.

C.- En calçada amb supressió d'aparcament en línia o en cordó
1. L’amplària de l'ocupació de la calçada no ha d'excedir en cap cas els 2 metres ni
tampoc la línia d’aparcament, i ha d'haver un carril lliure de pas d’un mínim de
3.00 metres per a la resta d'usuaris i usuàries del trànsit rodat.
2. La llargària de l'ocupació de la calçada en cap cas no ha d'excedir els 15 metres ni
tampoc la llargària de la façana de l’establiment, si aquesta és inferior.
Excepcionalment, es pot ocupar més enllà de la llargària de la façana de
l'establiment respecte del qual se sol·licita l'ocupació quan estigui degudament
justificada, i sempre amb el límit màxim de 15 metres.
3. No ocupar les zones de càrrega i / o descàrrega , passos de vianants, zones de
estacionament reservat a minusvàlids , parades de transport públic.

D.- En places
Les terrasses a les places sempre seran objecte de distribució prèvia o ordenació
singular.
En cap cas, el conjunt de terrasses de la plaça no podrà ocupar més del 50% de la
superfície lliure i trepitjable de la plaça (en aquest càlcul no computa la part de
circulació dels vehicles ni els parcs infantils, etc.).
E.- En rambles i passeigs

8

Codi Validació: AN7ZL72TLJZ3DXT3YXQGEDFXT | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 18

4. Les instal·lacions no podran ubicar-se davant accessos de vehicles proveïts de
guals, eixides d'espectacles, sortides d'emergència i serveis d'ús exclusiu de
bombers.
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La l’amplada de la terrassa no pot suposar més del 35% de l’ample del carrer.

Les rambles i els passeigs sempre seran objecte de distribució prèvia o ordenació
singular.
Quan només sigui possible situar les terrasses a un dels dos costats, s’ha de mantenir
aquesta distribució al llarg de tota la rambla o passeig.
| https://dipta.cat/ebop/

Article 11.- Criteris d’ocupació en relació a elements de la via pública
A.- Escocells dels arbres
Per mantenir uniformitat amb la vorera l'escocell es podrà reomplir amb tot-u
compactat, prèvia petició a l'Ajuntament.

B.- Elements d’enllumenat públic
Es deixarà una distància de 0,20 m respecte al perímetre exterior de l’element
d’enllumenat.
C.- Elements de senyalització
Senyalització vertical de trànsit situada en paral·lel a la vorada: 0,20 m.
Senyalització vertical de panells informatius situats en perpendicular a la vorada:
1. Les terrasses sense para-sols: 0,20 m

Senyalització vertical per a vianants: 2 m.
GUALS
D.- Guals
Es mantindrà un espai lliure d’1,50 m a cada costat del gual.
E.- Aparcaments reservats per a persones amb disminucions
Les terrasses s’hauran de separar 2 m del perímetre de la plaça reservada per a
persones amb disminucions.
F.- Altres elements urbans
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2. Les terrasses amb para-sols: un mínim de 4 m o la distància suficient per no
obstaculitzar la lectura dels rètols, segons les indicacions de la Direcció General de
Transports i Mobilitat.
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La despesa que suposi anirà a càrrec del titular de la terrassa.

Les terrasses s’hauran de separar 0,90 m respecte al perímetre de tots els elements
urbans (papereres, parquímetres, bancs, caixes elèctriques, passos de vianants, etc.)
que no estiguin regulats específicament.

Les terrasses s’hauran de separar 0,80 m dels fitons com a límit de vorera quan
estiguin específicament col·locats per aquest motiu.
Les terrasses s’hauran de separar 0,20 m dels fitons com a element urbà quan estiguin
col·locats per altres motius (impedir aparcament de motos, etc.)
Article 12.- Condicions d’ús
1. Cada dia al ﬁnalitzar l’horari autoritzat, en períodes de vacances o quan
l’establiment estigui tancat al públic, les instal·lacions autoritzades hauran de ser
retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini públic com a zona
d’emmagatzematge.
2. Amb motiu de festes i activitats a la via pública, si fos necessari, i a requeriment
de l’Ajuntament per escrit o verbalment, hauran de retirar les instal·lacions que
siguin incompatibles amb l’activitat que s’hi hagi de realitzar sense dret a cap
indemnització.
3. Les terrasses no podran originar fums ni males olors.
4. Els titulars de l’autorització seran responsables de la retirada de la via pública
d’ampolles, envasos, gots i altres deixalles produïdes per l’activitat i la instal·lació.

Article 13.- Definició dels elements permesos i condicions tècniques.
A.- Definició d’elements:
Taules i cadires: elements on s’acomoden els clients de l’establiment.
Para-sol: element que es col·loca per protegir-se dels raigs del sol o de la pluja.
Paravent: element (que en aquest cas haurà de ser solidari al para-sol) que serveix per
resguardar-se de l'aire.
Mampara: plafó rígid muntat sobre una estructura que separa vàries estances.
Jardinera i test: peces que contenen elements naturals de jardineria.
Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa: mobiliari que conté estris auxiliars de
l’establiment localitzats a la terrassa.
10
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5. Les taules i cadires hauran de ser instal·lades de conformitat i amb les
especiﬁcacions assenyalades en aquesta ordenança i a les disposades pels
serveis tècnics municipals a la llicència i amb la superfície màxima en cada cas
autoritzada. El material haurà d’estar en bones condicions d’ús i estètica.
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Les terrasses s’hauran de separar 1 m a cada costat dels encaminadors per a
persones amb dificultat visual.

B.- Característiques tècniques dels elements permesos de les terrasses:
a) Taula. Material de foneria d’alumini anoditzat o inoxidable, Resines o Polipropilè.
S’admet la forma rodona, quadrada, o rectangular.
Podran tenir un o més peus cadascuna. Necessàriament hauran de ser plegables o
apilables, i disposaran de tacs de goma per evitar contacte directe de les parts
metàl·liques amb el sòl.
b) Cadira. Apilable, amb braços i estructura d’alumini anoditzat, resines o polipropilè.
c) Para-sol. Podran ser de tres tipus:
c1) Tipus paraigües, amb estructura lacada en blanc o d’acer inoxidable acabat polit
brillant, mida màxima de 4 x 4 m de loneta de material tèxtil de color cru (entre els Ral
9001 i 9010). Base d’acer galvanitzat. No podrà estar tapat ni per darrera ni pels
laterals. Disposaran de tacs de goma per evitar contacte directe de les parts
metàl·liques amb el sòl.
c2) Estructura porticada sobre jardineres mòbils amb tendal enrotllable a una o dos
bandes, amb estructura lacada en blanc, acabat polit brillant, amb loneta de material
tèxtil de color cru. (entre els Ral 9001 i 9010).

L’ancoratge o subjecció dels elements para-sols al terra caldrà que s’autoritzi de forma
expressa per part dels serveis tècnics municipals.
Únicament es podrà autoritzar la ﬁxació de l’ancoratge sobre el paviment sempre que
reuneixi les següents condicions:
a)
b)
c)
d)
e)

Quan no sigui possible utilitzar qualsevol altra element de subjecció.
Que la instal·lació garanteixi el compliment de la normativa de seguretat
Que la subjecció siguin estrictament necessària per a garantir l’estabilitat.
Que la subjecció s’efectuï mitjançant dispositius que permetin la seva ocultació.
Que el sistema de subjecció sigui desmuntable, no sobresurti, i no suposi cap
risc potencial per als vianants.
11
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C3) Estructura porticada amb tendal enrotllable a una o dos bandes, amb estructura
lacada en blanc, acabat polit brillant, amb loneta de material tèxtil de color cru (entre
els Ral 9001 i 9010). Disposaran de tacs de goma per evitar contacte directe de les
parts metàl·liques amb el sòl.
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Il·luminació: tots aquells elements que proporcionin llum amb electricitat.
Estufa: element que proporciona escalfor.
Pissarra, faristol o elements de funcionalitat equivalent: elements per anunciar l’oferta
de serveis localitzats a la terrassa.
Bujol de recollida selectiva de residus: contenidor per recollir la brossa selectiva.

No s’admet la subjecció per cap mitjà a elements de façana, arbrat o mobiliari urbà.
d) Paravent: Element solidari amb el para-sol de loneta del mateix color que aquest.

-Elements acústics externs o de megafonia.
-Neveres i elements de cocció.
-Il·luminació amb efectes de color o intermitències.
-Actuacions en viu.
-Aparells i sistemes d’emissió i reproducció d’audiovisuals.
15.
Cap element de la terrassa pot ser suport de missatge publicitari. L’únic missatge
publicitari permès és el nom comercial de l’establiment o la imatge corporativa.
Instal·lació elèctrica
El subministrament elèctric que dóna servei a una terrassa se sotmet a les
reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i les instal·lacions en
espai d’ús públic.
El soterrament de la instal·lació elèctrica només es podrà realitzar amb autorització
expressa de la corporació si les condicions del subsòl ho permeten. Amb l’autorització,
el titular haurà de complir les condicions que se li especifiquin. Pot ser que es denegui
el soterrament per les condicions del subsòl.
La instal·lació que dóna suport a l’enllumenat s’ha de realitzar de manera que quan es
tanqui l’establiment permeti deixar totalment aïllada l’alimentació elèctrica de la
terrassa.

Les instal·lacions elèctriques aèries s’han de retirar diàriament en el moment del
tancament de la terrassa, excepte quan estigui expressament autoritzat en una
ordenació singular.
Les instal·lacions elèctriques aèries no estan permeses si la terrassa està situada a
una distància superior a 4 m de la façana.
Article 14.- Condicions de seguretat
Els establiments estan obligats a mantenir les instal·lacions en perfectes condicions
per a garantir la seguretat dels vianants i dels seus clients i personal assalariat.
12
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La instal·lació elèctrica de la terrassa s’ha de desconnectar des del quadre general de
l’establiment de restauració o assimilat de forma independent a la resta d’instal·lacions
dels locals.
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No es permetran els següents elements, excepte autorització específica aprovada per
la Junta de Govern Local d’acord amb l’article 15 d’aquesta Ordenança:

Tanmateix hauran de disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil, que
inclourà l’àmbit de la ocupació.

Article 15.- Condicions acústiques
No es permet la instal·lació de cap tipus d’element o aparells de reproducció musical,
ni audiovisual, ni la realització d’actuacions o música en viu a les terrasses ubicades a
l’exterior dels establiments.
No obstant, es podran realitzar excepcions a aquest punt en aquells supòsits en què
l’Ajuntament acceptés puntualment la seva autorització per motius d’interès popular
(celebracions d’actes lúdics, culturals o recreatius, festes del barri, festes majors, o
d’altres actes similars) o de promoció econòmica degudament ponderats. En aquest
cas, caldrà sol·licitar autorització expressa i es podrà atorgar sempre i quan les
característiques de l’emplaçament ho permetin i es duguin a terme les mesures
preventives que es considerin oportunes per a la minimització de molèsties en matèria
de contaminació acústica.
La instal·lació i recollida del mobiliari així com la neteja de l’espai s’efectuarà de
manera ordenada i silenciosa evitant cops, arrossegaments i altres sorolls i possibles
molèsties provinents d’aquestes operacions i s’adoptaran totes les mesures
necessàries per garantir la convivència diürna i el descans nocturn als veïns.
El titular de la llicencia serà el responsable d’advertir al públic assistent dels possibles
incompliments dels seus deures cívics o d’obligatori compliment en atenció a les
normes de convivència, tals com la producció de soroll i d’altres similars. En cas
necessari, a petició de l’Ajuntament, caldrà disposar d’una persona encarregada de
vetllar per a que es respecti la convivència veïnal i el seu descans.

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a:
1. La contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import
mínim de 120.000 € que respongui d’eventuals danys i perjudicis als usuaris i a la
via pública, com a condició inexcusable per l’efectivitat de la llicència. Amb aquest
efecte hauran de presentar amb la sol·licitud la proposta d’assegurança i una
vegada obtinguda la llicència d’ocupació de la via pública, còpia autenticada de la
pòlissa d’assegurança i prima subscrites.
2. Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat
llicència.
13
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Article 16.- Obligacions dels titulars de la llicència
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Les tarimes o plataformes ubicades en calçada hauran de disposar d’elements de
senyalització amb propietats catadiòptriques i la seva instal·lació haurà de garantir la
correcta evacuació de les aigües pluvials.

4. Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els
elements que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en
les degudes condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i
higiene. Caldrà netejar la terrassa i voltants de manera permanent. Aquesta tasca
s’efectuarà a la nit, abans de tancar l’establiment com a conseqüència de la seva
ocupació.
Article 17.- Revocació de l’autorització.
Atesa la naturalesa precària de l’autorització, aquesta podrà ser revocada, sense dret
a indemnització i amb audiència prèvia de l’interessat, per raons d’interès públic, per
ser l’ocupació de la via pública incompatible o conﬂictiva per al veïnatge o per l’ús
abusiu que se’n faci.
Article 18.- Retirada de la via pública.
A. Retirada dels elements autoritzats.
El titular de la llicència ve obligat a retirar de la superfície o espai d’ocupació, o del seu
vol, i en el termini màxim de tres dies, els elements col·locats o instal·lats a la mateixa
en els següents casos:
-

Una vegada hagi transcorregut la durada per la qual va ser atorgada la
llicència.
Quan es produeixi la seva caducitat o revocació.
Pel cessament o canvi de l’activitat o negoci.

B. Retirada dels elements no autoritzats
La Corporació municipal farà ús de la mateixa potestat de retirada d’aquelles
instal·lacions o elements que no disposin d’autorització municipal o incompleixin les
determinacions de la llicència, o els preceptes generals d’aquesta Ordenança, previ
requeriment i sense perjudici d’iniciar el corresponent expedient sancionador.
Quan l’interessat no procedeixi a la retirada de les taules i cadires o altre mobiliari dins
del termini atorgat, la retirada serà executada subsidiàriament per l’Ajuntament, essent
les despeses a càrrec de l’interessat.

14
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En el cas de què així no es fes, la Corporació municipal, per raons d’interès públic, ho
podrà realitzar d’ofici, amb requeriment previ, i amb les costes a càrrec del titular de la
activitat.
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3. Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat
llicència d’ocupació temporal i precària.

C. Meritació de la taxa per aprofitament del domini públic
En els supòsits previstos en aquest article el manteniment dels elements de l’ocupació,
fins i tot en els supòsits d’extinció del termini, de caducitat de la llicència, de
cessament o canvi de l’activitat, i d’ocupacions que no comptin amb la llicència
corresponent, podran donar lloc a meritar la taxa de la temporada en curs.
Article 19.- Infraccions
1. La inobservança d’aquesta ordenança o d’alguna de les condicions imposades en la
llicència serà sancionada per l’Ajuntament d’acord amb el règim d’infraccions i
sancions previst en el present article i el següent, de conformitat amb el que estableixi
la normativa vigent.

a) L’ocupació d’una superfície major a l’autoritzada.
b) Excedir-se en el compliment de l’horari de tancament establert en l’autorització.
c) No tenir cura del compliment dels deures cívics i de bona convivència dels
clients de l’establiment, per garantir la convivència veïnal i el seu descans.
d) La producció de molèsties als veïns o als vianants derivades de l’ocupació i/o
del funcionament de la instal·lació.
e) La instal·lació de mobiliari de l’establiment sense la deguda autorització o en
una disposició diferents a l’autoritzada.
f) Malmetre elements del mobiliari urbà propers a la instal·lació.
g) La manca de neteja de l’espai ocupat i dels seus voltants.
h) Dipositar envasos, caixes o altres estris al costat de la instal·lació.
i) Qualsevulla altra falta que no estigui tipiﬁcada com a greu o molt greu.
3. Són faltes greus:
a) Mantenir les taules i cadires apilades a la via pública.
b) La instal·lació de qualsevol tipus d’elements publicitaris en els elements de la
terrassa.
c) Incomplir les disposicions de la present ordenança en allò que impedeix la
circulació dels vianants i/o diﬁcultar la visibilitat necessària per al trànsit o
l’accés als ediﬁcis o locals comercials o l’accés als diferents elements de
servei a la ciutat (boques de reg, registres de clavegueram o similars).
15
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2. A més de les faltes tipiﬁcades en la normativa vigent d’aplicació a les activitats
recreatives i de restauració, tenen la consideració de faltes lleus les següents:
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Els elements retirats subsidiàriament per l’Ajuntament es dipositaran a un magatzem
municipal o espai que a tal efecte es pugui designar, on romandran per espai d’un mes
a disposició dels titulars que, amb caràcter previ a la recollida, hauran de liquidar
l’import corresponent a la execució subsidiària i a la possible sanció. En el cas de que
transcorregut un mes els elements no fossin retirats passarien a tindre la consideració
de residus urbans i quedarien a disposició de l’Ajuntament.

4. Són faltes molt greus:
a) La reincidència de dues o més faltes greus.
b) La desobediència als requeriments dels inspectors o autoritats.
c) Instal·lar qualsevol tipus de mobiliari o maquinària no autoritzat prèviament per
l’Ajuntament si aquest pot comportar perill per a les persones, seguretat vial o
un perjudici greu de l’accessibilitat.
d) La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent autorització
o per un període no autoritzat.
Article 20.- Sancions
1. En aplicació d’allò establert en l’article 237.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i en l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local, les sancions a les infraccions tipiﬁcades en l’article anterior els
correspondrà:

Tanmateix, les sancions lleus i greus podran incloure la suspensió de la concessió de
la llicència per un termini no superior a SIS (6) MESOS. Les sancions molt greus
podran incloure la suspensió de la concessió de la llicència per un termini d’entre SIS
(6) MESOS i UN (1) ANY.
2. Les sancions seran graduades en atenció als següents criteris:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La gravetat dels perjudicis causats.
c) La reincidència d’infraccions.
Disposicions addicionals
Primera. Les autoritzacions de tancaments amb mampares seran valorades
discrecionalment en cada cas per l’Ajuntament, tenint en consideració els criteris que
16
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a) Infraccions lleus se sancionaran amb multes de ﬁns a 750 euros.
b) Infraccions greus se sancionaran amb multes entre 750,01 i 1.500,00 euros.
c) Infraccions molt greus se sancionaran amb multes entre 1.500,01 i 3.000,00 euros.
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d) Instal·lar qualsevol tipus de mobiliari o maquinària no autoritzat prèviament per
l’Ajuntament.
e) La reiteració en l’ocupació d’una superfície major o distribució diferent a
l’autoritzada en la llicència.
f) La reiteració en l’incompliment de l’horari de funcionament establert en la
llicència.
g) No desmuntar les instal·lacions un cop ﬁnalitzat el període de llicència o quan
fos ordenat per l’autoritat municipal.
h) En general, la reincidència de dues o més faltes lleus.

Segona. Si bé la present ordenança regula l’ocupació de via pública municipal, també
es trobaran subjectes a llicència municipal els espais privats d’ús públic als que serà
d’aplicació la present ordenança, per tant el règim jurídic d’aquests ocupacions serà el
mateix que l’aplicable a les ocupacions de la via pública, diferenciant-se únicament en
l’aspecte tributari.
Tercera. En dates determinades i per motius especials com són les festes locals i
patronals, l’interessat en demanar l’ocupació de la via pública, s’haurà de dirigir a
l’Ajuntament on se li indicarà si es pot realitzar l’ocupació i quines són les condicions
que haurà de complir, tot liquidant la taxa fiscal inherent al fet imposable de l’ocupació.
Quarta. Queden excloses d’aquesta regulació les ocupacions sol·licitades amb motiu
de festes populars i d’altres festes d’interès general i de promoció econòmica del
municipi i aquelles tradicionals d’un dia (Sant Jordi, Tot Sants, etc,) així com les
organitzades per l’Associació de Comerciants (ﬁra fora estocs i comerç al carrer) que,
en tot cas, no podran ser superiors a 3 dies consecutius. Aquestes ocupacions es
regiran pel procediment general d’autorització d’ocupació del domini públic.
Cinquena. Circumstancialment per motius de festa major o esdeveniments especials,
l’Ajuntament podrà concedir una ampliació de l’horari als establiments que es trobin en
la zona d’influència, en tot cas el tancament de la terrassa no sobrepassarà l’horari
màxim permès pel tancament de l’establiment.
Disposicions transitòries

Segona. Els titulars de llicències ja concedides gaudiran d’un termini de tres anys a
partir de la seva entrada en vigor per adaptar el mobiliari al que es disposa en la
present.
Tercera. L’Ajuntament, mitjançant el serveis municipals corresponents, durant els
primers sis mesos d’aplicació d’aquesta Ordenança, controlarà d’ofici l’exacte
compliment de les normes establertes. A partir d’aleshores, l’ocupació de la via pública
s’haurà de realitzar segons el que es recull en aquesta ordenança i les que siguin
d’aplicació en aquell moment.
Quarta. A criteri dels Serveis Tècnics Municipals, i quan s’hagi realitzat una inversió
considerada rellevant per adequar les terrasses de conformitat amb l’ordenança
anterior, amb el vistiplau dels tècnics pertinents, es podrà autoritzar temporalment
17

Codi Validació: AN7ZL72TLJZ3DXT3YXQGEDFXT | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 18

Primera. Les llicències d’ocupació de la via pública vigents a l’entrada en vigor de la
present ordenança hauran de demanar nova llicència en el termini de tres mesos a
partir de l’entrada en vigor, sempre que les característiques de l’ocupació contradiguin
la present ordenança, havent d’ajustar-se l’ocupació al que determina la present
ordenança.
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es considerin oportuns com la superfície de la façana de l’establiment, amplada de la
vorera, lloc, etc.

Cinquena. Les instal·lacions existents en el moment de l’aprovació d’aquesta
ordenança quedaran revocades quan es produeixi un tancament de l’activitat (no
cessament) per un període superior a SIS (6) MESOS.
Sisena. A petició raonada del sol·licitant de la terrassa i, previ informe tècnic de la
situació i característiques de l’indret, excepcionalment es podran autoritzar, per raons
justiﬁcades, solucions diferents a les normes previstes en aquesta Ordenança.
Disposició ﬁnal
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació íntegra en el
BOP de Tarragona, 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 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la derogació o modiﬁcació.
Contra aquest acord d’aprovació definitiva d’aquesta ordenança podrà interposar-se
recurs contenciós i administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, tal com estableix l’article 19.1 de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
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l’ocupació de l’espai públic en les condicions establertes en l’anterior ordenança, per
un període màxim de CINC (5) anys, a comptar des de l’entrada en vigor de la present
ordenança.

