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REGLAMENT REGULADOR DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS DE DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL MITJANÇANT LA INSTAL.LACIÓ DE TAULES,
CADIRES, TENDALS, MARQUESINES, EXPOSITORS I ALTRES ELEMENTS
SIMILARS AL SERVEI D’ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I COMERÇOS
EN GENERAL.

Article 1.- OBJECTE
El present reglament té com a finalitat regular el règim jurídic pel que s’ha de regir
l’aprofitament dels terrenys de domini públic municipal, mitjançant l’ocupació
temporal o permanent amb taules, cadires, tendals, marquesines, expositors i
instal·lacions anàlogues que siguin complementaries a l’activitat de bars,
restaurants, hotels i comerços en general.
Article 2.- NATURALESA JURÍDICA
Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu sense
transformació o modificació del domini públic, i es regiran pel disposat a l’article
57.2 del vigent Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Article 3.- RÈGIM JURÍDIC
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó l’atorgament de les llicències
serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.
Només podran ser titulars de llicències d’ocupació de via pública els titulars
d’establiments comercials que tinguin la preceptiva llicència d’activitat i estiguin
donats d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
Article 4.- ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES
1.- Les llicències seran adjudicades als sol·licitants que demanin l’ocupació de la via
pública contigua a l’establiment, amb el qual l’ocupació demanada formarà una
unitat d’explotació.

2.- Quan per les característiques de la via pública contigua a l’establiment no pogués
autoritzar-se l’ocupació sol·licitada, es podrà discrecionalment autoritzar aquesta a
un espai públic de superfície suficient que no disti més de 10 metres respecte del
punt més proper de l’establiment.
3.- Per poder autoritzar l’ocupació de via pública, el sol·licitant haurà d’estar al
corrent de pagament de la taxa d’ocupació de via pública corresponent als anys
anteriors.
Article 5.- DURADA
La llicència o autorització s’atorgarà amb una durada màxima d’un any natural, sens
perjudici que per l’Ordenança Fiscal corresponent sigui d’aplicació una quota
tributària per un període diferent d’ocupació.
Les llicències que s’atorguin per instal·lar elements fixos a la via pública podran ser
objecte de pròrroga.
Article 6.- REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA
Les llicències es concedeixen a precari, i per tant poden revocar-se en qualsevol
moment. Aquesta revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada per
raons sobrevingudes d’interès públic o per incompliment de qualsevol de les
condicions de la llicència.
Article 7.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
1.- Les llicències es concediran per adjudicació directa als titulars dels establiments
contigus a l’espai públic autoritzat, d’acord amb el règim jurídic establert en aquest
reglament.
2.- L’òrgan competent per l’atorgament de les llicències serà l’alcalde, o el regidor
en qui delegui.
3.- Si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres, aquestes
hauran d’atorgar-se anteriorment o simultàniament a la llicència d’ocupació.
Article 8.- DOCUMENTACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
a) Instància en què consti: El nom, l'edat i el domicili de la persona sol·licitant, el
títol en virtut del qual sol·licita l'autorització i la descripció de l'activitat que pretén
desenvolupar.
b) Documentació acreditativa de l'alta de l'impost sobre activitats econòmiques
(IAE).
c) Plànol de situació a escala 1:1000 i plànol d'emplaçament acotat a escala 1:100,
en el qual es grafiaran la superfície a ocupar, els elements urbans existents i els
elements (taules, cadires, parasols, expositors) a instal·lar.

d) Memòria descriptiva dels elements a instal.lar.
e) Característiques de les instal·lacions a efectuar i de l'escomesa elèctrica que haurà
d'anar acompanyada per un certificat d'instal·lador elèctric.
Les sol·licituds per instal·lar per primera vegada un tancament hauran d'anar
acompanyades a més, de la documentació següent:
a) Plànols gràfics de tipus de tancament.
b) Memòria dels materials.
Article 9.- CONDICIONS TÈCNIQUES
1.- Sempre que sigui possible les taules, cadires, expositors o altres elements no
fixos s’emplaçaran adossats a les façanes i en la seva col.locació s’haurà de deixar
lliure un espai mínim d’un metre pel trànsit dels vianants. L’espai a ocupar no podrà
superar la meitat de l’amplada de la vorera.
A les vies o places on no hi hagi vorera, l’Ajuntament podrà discrecionalment
autoritzar l’ocupació, sempre que es consideri que no existeix cap mena de perill o
incomoditat per als vianants, atès l’inexistent o escàs trànsit de vehicles pel carrer o
zona afectada.
2.- L’ocupació de la via pública no podrà ser autoritzada si la zona a ocupar no
permet l’existència d’un espai lliure mínim d’un metre i mig davant els accessos a
habitatges, locals comercials o similars dels edificis confrontants.
3.- Les ombrel·les i tendals podran ser de roba o altres materials flexibles. Als
establiments, les mesures dels tendals mai no podran superar les dimensions
autoritzades per l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires, i la seva
altura, des del terra fins al començament del tendal no pot ser inferior a dos metres.
No es permetran els tancaments laterals dels tendals, ni transparents ni opacs.
4.-L’ocupació es farà sobre plataforma elevada que haurà de ser preferentment de
fusta i el seu perímetre i zones d’accés hauran d’estar perfectament delimitats
mitjançant baranes que no podran sobrepassar els vuitanta centímetres d’alçada o
elements ornamentals com ara jardineres o similars que no podran sobrepassar els
cent vint centímetres d’alçada.
5.- La instal·lació d’elements fixos a la via pública haurà de complir les condicions
següents:
a) Els material utilitzats hauran d’oferir suficients garanties estètiques i de solidesa.
En aquest sentit resta expressament prohibida la utilització de fibrociment, plaques
translúcides de PVC, canyís i de qualsevol altre material que els tècnics municipals
considerin no adient.
b) L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública haurà de ser fàcilment
desmuntable, de manera que els muntatges i desmuntatges posteriors a la primera
instal·lació no requereixin la realització de cap obra.
c) La concessió de la llicència quedarà condicionada a l’execució de treballs de
reparació o reconstrucció de l’espai públic ocupat; aquestes obres hauran de
realitzar-se sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

d) L’alçada mínima de les instal·lacions serà de dos metres i vint-i-cinc centímetres,
admetent-se penjants o serrells fins una alçada mínima de dos metres.
6.- No s’admetrà cap mena de publicitat en els elements fixos o no fixos intal.lats en
els espais públics subjectes a autorització.
Article 10.- OBLIGACIONS DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA
1.- Els titulars de llicència d’ocupació de la via pública hauran de complir les
obligacions següents:
a) Respectar en tot moment el següent horari màxim d’activitat a la via pública:
- De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 30 de setembre, fins a la 1 hores de la matinada
següent.
- De l’1 de juliol al 31 d’agost, fins a les 2 hores de la matinada següent.
- La resta de l’any, fins a les 23 hores.
Els establiments gaudiran de 30 minuts de marge sobre l’horari màxim previst per
tal de desallotjar i recollir el material de la via pública.
b) Mantenir perfectament neta i en bon estat la porció de domini públic ocupat així
com perfectament neta una àrea de tres metres al voltant d’aquest espai. Les
instal·lacions hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació.
c) Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers a la via pública, dintre
de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest efecte haurà de disposar
de l’assegurança corresponent per fer front a aquesta responsabilitat.
d) Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb el Municipi.
e) Disposar en tot moment del document acreditatiu de la llicència, que serà exhibit
immediatament a petició de l’autoritat municipal.
f) En el termini màxim d’una setmana comptat des de la finalització del període de
temps autoritzat per la llicència, els elements instal.lats s’hauran que retirar de
l’espai públic. Si no es retiren en aquest termini, ho farà l’Ajuntament amb càrrec al
titular de l’activitat.
g) Les instal.lacions de llum que es facin a les terrasses s’hauran d’ajustar al
reglament elèctric de baixa tensió.
2.- Es prohibeix amb caràcter general la instal·lació de sistemes de reproducció
musical o sonora a l’espai de la via pública autoritzat per la llicència, excepte en
supòsits especialment autoritzats per l’alcaldia a causa de festes populars, revetlles,
etc.
Article 11.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
1.- L’incompliment de les obligacions que afecten el titular de la llicència d’acord
amb aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma
de multes, i àdhuc la revocació de la llicència.
L’alcalde, mitjançant els serveis municipals corresponents, serà el competent per
controlar l’exacte compliment de les normes establertes al present reglament, així

com la imposició de sancions, prèvia instrucció del corresponent expedient
sancionador.
2.- Les infraccions contra aquest reglament poden constituir faltes greus o lleus.
2.1.- Són faltes lleus:
a) La falta de neteja de la terrassa i el seu entorn.
b) L’incompliment d’horaris.
c) El deteriorament lleu dels elements del mobiliari i ornamentals urbans annexes a
l’establiment que es produeixin com a conseqüència de l’activitat objecte de la
llicència.
d) L’ocupació de major superfície de la autoritzada i major nombre d’elements de
mobiliari, sempre que l’excés no superi el 10 per 100.
2.2.- Són faltes greus:
a) Tolerar altercats o escàndols a la zona autoritzada de la via pública.
b) La reiteració per dos cops en la comissió de faltes lleus, durant el temps de
concessió de la llicència.
c) L’ocupació de major superfície de la autoritzada i major nombre d’elements de
mobiliari, sempre que l’excés superi el 10 i no excedeixi el 50 per 100.
d) La falta de neteja, higiene o neteja personal o dels elements de l’establiment,
sempre que no sigui falta lleu o molt greu.
e) La col·locació d’envasos o qualsevol altre element fora del recinte de
l’establiment o lloc autoritzat per la llicència d’ocupació. En cas de que així es
produeixi, a part de la corresponent sanció, es procedirà a retirar per personal
municipal els elements situats fora de l’establiment , corrent a càrrec del titular les
despeses que es produeixin.
f) El deteriorament greu dels elements del mobiliari urbà i ornamentals annexes o
confrontants a l’establiment, que es produeixi com a conseqüència de l’activitat
objecte de la llicència, quan no constitueixi falta lleu o molt greu.
g) La no exhibició de les autoritzacions municipals preceptives als inspectors o
autoritats municipals que ho sol·licitin.
2.3 Són faltes molt greus:
a) La reiteració de tres faltes greus durant el període de duració de la llicència o
quatre faltes greus en llicències alternes.
b) L’ocupació de major superfície de l’autoritzada i major nombre d’elements de
mobiliari, quan l’excés superi el 50 per 100.
c) Desobeir els requeriments dels inspectors i autoritats.
d) La falta de neteja, higiene o neteja personal o dels elements de l’establiment,
sempre que no sigui falta lleu o greu.
e) No desmuntar les instal·lacions un cop acabat el període de vigència de la
llicència o quan així ho ordeni personal municipal.
f) L’exercici de l’activitat en condicions deficients.
g) Instal·lar elements de mobiliari no autoritzats pels serveis municipals.
h) Incomplir les condicions tècniques d’instal·lació i dotació assenyalades a la
llicència.
En tot cas, per l’excés en l’ocupació o la no retirada d’aquesta finalitzada la vigència

corresponent, a més de la sanció econòmica, s’establirà la mesura complementària
de la retirada pels serveis municipals dels elements de l’ocupació i els costos
repercutiran directament al titular de la llicència.
3.- Les sancions aplicables per la comissió d’alguna de les infraccions previstes en
aquest reglament seran les següents:
- Per faltes lleus: multa de fins a 60,00 euros.
- Per faltes greus: multa de fins a 120,00 euros.
- Per faltes molt greus: multa de fins a 250,00 euros podent ser revocada la
llicència.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Els horaris màxims de tancaments establerts en aquest reglament podran
ser modificats en qualsevol moment, mitjançant resolució de l'alcaldia.
Segona. Amb motiu de la celebració de la Festa Major, revetlles populars i altres
manifestacions cíviques, l'alcalde podrà, en l'àmbit de la seva competència, dictar
disposicions especials i excepcionals adients a la festivitat, tant pel que fa als horaris
com a la retirada temporal de la instal·lació, sense dret a indemnització.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra
al Butlletí Oficial de la Província de Girona i continuarà vigent mentre no s’aprovi la
seva modificació o derogació.

DILIGENCIA.- Aquest Reglament va ser:
1. Aprovat inicialment pel ple de l’ajuntament el dia 7 d’abril de 2004; exposat al públic
mitjançant edictes inserits en el BOPG número 79 de data 26 d’abril de 2004 i en el tauler
d’anuncis de l’ajuntament; i publicat en el BOPG núm. 129 de data 6 de juliol de 2004.
2. Modificat pel ple de l’ajuntament el dia 18 d’octubre de 2007; exposat al públic
mitjançant edictes inserits en el BOPG núm.222 de data 15 de novembre de 2007 i en el
tauler d’anuncis de l’ajuntament; i publicat en el BOPG núm. 11 de data 16 de gener de
2008.

