ORDENANÇA GENERAL

AUTORITZACIONS

DE

TERRASSES,

VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR AL
MUNICIPI DE TORRELAVIT

ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES,
VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR AL MUNICIPI DE TORRELAVIT

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. En el moment actual i en el municipi de Torrelavit, existeix un buit normatiu
en allò que fa referència a la tipificació i regulació de les autoritzacions
municipals i condicions per a la instal·lació de terrasses i vetlladors annexes als
establiments públics, i assimilats.
Aquesta situació, ha fet imprescindible la redacció d'aquesta ordenança que
troba el seu origen en una clara finalitat de permetre als ciutadans el gaudiment
dels carrers, places i espais públics i privats del nostre municipi durant tot l'any,
comptabilitzant en tot cas aquesta opció amb el més acurat respecte per la
sostenibilitat del medi ambient.
Així doncs, l'objectiu que es persegueix, és aconseguir un equilibri respectuós
entre els diversos usos, objectes i elements que intervenen en l'ocupació de
l'espai públic, independentment que aquesta ocupació sigui en la via pública o
en sòl privat.
2. Així doncs, l'objecte d'aquesta ordenança es concreta en la regulació de les
autoritzacions i el procediment per l'atorgament de terrasses, vetlladors i
mobiliari auxiliar en l'àmbit territorial del municipi de Torrelavit. A aquests
efectes, en el mateix han de determinar-se les condicions d'ubicació,
superfícies a ocupar, característiques tècniques i estètiques dels elements a
instal·lar i els seus horaris, així com el règim disciplinari i sancionador al qual
s'haurà d'ajustar el titular de la llicència en cas d'incompliment de les
prescripcions establertes.
Article 2. Definicions
a) Terrassa: S'entén per terrassa l'espai degudament autoritzat, ubicat en un
lloc obert i lliure d'edificació, en domini públic o terreny privat d'ús públic on
s'ubiquen taules, cadires, para-sols i d'altres com estufes, jardineres o testos,
per a ús públic i annexes a un establiment públic, d'hosteleria, restauració o
assimilat situat en planta baixa.
b) Vetllador: Són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la
coberta.
c) Mobiliari: S'entén per mobiliari, la instal·lació de taules, cadires, estufes,
jardineres, arbusts, para-sols i similars.
Mobiliari auxiliar: S'entén per mobiliari auxiliar els mobles auxiliars, cablejat
elèctric soterrat amb focus, cablejat per ordinador i d'altres.

d) Temporada: és el termini de vigència de l'autorització.
La durada de l'autorització de terrasses i vetlladors podrà ser com a màxim
d’un any.
En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit.

CAPÍTOL II
Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats
Article 3. Determinació d'elements
a) Cadires i taules: Seran preferentment d'alumini i acer inoxidable. Les taules i
cadires hauran d'harmonitzar entre sí, d'acord amb l'establert a l'article 4. Les
taules i cadires disposaran, en la mesura que sigui possible, de topalls de
plàstic o goma en les seves potes que ajudin a esmorteir el soroll que provoca
el seu arrossegament o manipulació.
b) Para-sols: Els para-sols seran de material tèxtil, amb color lliure però
preferentment clar. El suport serà lleuger i desmuntable.
La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la terrassa.
Els para-sols no es podran ancorar a terra sense un permís especial a tal
efecte
c) Jardineres i testos: S'autoritza una línia de testos o jardineres al llarg de
l'ocupació de la terrassa.
Article 4. Homogeneïtat d'elements
En termes generals, les taules, cadires, para-sols, estufes de terrassa i d'altres
elements que es col·loquin, seran del material menys sorollós possible, haventse d'adaptar, en el seu cas, per provocar les mínimes molèsties possibles, a
més de complir amb tots els requeriments establerts en aquest pla.
Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment han
d'estar fets amb materials de similar color, disseny i textura.
En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o
cromàtiques que distorsionin amb la resta de les terrasses del seu entorn.
Article 5. Retirada d'elements
Quan la terrassa no estigui en funcionament, han de ser retirats de la via
pública els elements instal·lats, a excepció dels para-sols de grans dimensions,
ancorats a terra o amb instal·lacions elèctriques que no puguin retirar-se, els
quals s'hauran de plegar. Es permet que les jardineres que pel seu pes no
puguin retirar-se restin a la via pública, sempre que no obstaculitzin el pas dels
vianants.

El vetllador i tots els elements instal·lats, s'hauran de retirar temporalment de
determinats carrers, en les«situacions o jornades especials» que es fixin, com
poden ser obres al carrer, actes especials (concerts, manifestacions... etc.)

CAPÍTOL III
Superfícies i ocupacions
Article 6. Condicions generals
L'ocupació de via pública per a la instal·lació de terrasses i vetlladors no
dificultarà la circulació de vianants ni d'altres usos existents, tenint sempre en
compte les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat.
El vianant té dret a disposar com a mínim de pas lliure per la meitat de
l'amplada de la vorera, que és el que hom considera un pas normal.
Tot i amb això, la tendència ha de ser facilitar als vianants les dues terceres
parts d'aquesta amplada, es a dir, un pas òptim per a la lliure circulació.
En l’atorgament d’autoritzacions es comprovarà que el pas lliure no s’hagi
reduït per sota de 1,40 m, que és el que podem nomenar pas restringit. Tot i
així en determinades zones on existeixi un tràfic peatonal molt baix aquesta
amplada podrà ser inferior a 1,40 m.
Serà possible autoritzar l’ús de terrasses en l’espai d’aparcament de vehicles preferentment es realitzaran sobre tarima d’alçada igual a l’alçada de la vorerai amb baranes laterals i elements delimitadors dels extrems de la tarima en la
seva frontera amb els vehicles.
En els espais públics, els vetlladors i terrasses s'instal·laran al davant de la
façana del propi establiment, prop de la vorada, a excepció d'aquells indrets
que tinguin un tractament individualitzat (xamfrans, passeigs, voreres de més
de 6 m.). La superfície del vetllador mai no podrà ser superior a la superfície del
local.
No s'autoritza cap ocupació davant de les escales de veïns, així com tampoc
davant de les sortides d'emergència.
No s'autoritzarà la instal·lació de terrasses ni vetlladors en carrers on l'espai útil
existent ja es trobi ocupat per d'altres elements o destinat a altres usos.
El perímetre autoritzat i la seva zona d'influència hauran de mantenir-se en
perfectes condicions d'higiene i netedat.
No s'autoritzaran traspassos de llicències d'ocupació de via pública.
Article 7. Criteris especials
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.

CAPÍTOL IV
Usos i horaris
Article 8. Ús
Els usos admesos en les terrasses seran els compresos per als establiments
de restauració.
Únicament es permetrà la instal·lació de taules, cadires, jardineres, arbusts,
estufes, para-sols i similars en les condicions indicades a la llicència atorgada.
Tots aquests elements hauran de ser desmuntables i donaran compliment a les
característiques establertes a l'article 3 d'aquesta ordenança.
En les terrasses no s'admetrà cap mena de font acústica, musical o ambiental,
ni música en viu.
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 o
vetllador.
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 9. Horaris
Els horaris màxims d’obertura i tancament de les terrasses seran els següents:
-De 8.00 h a 22.00 h tots els dies laborals de dilluns a dijous, els diumenges i
els festius que no siguin vigília de festiu.
-De 8.00 h a 24.00 h tots els divendres , dissabtes i aquells dies que
coincideixin amb vigília de festiu.
Aquest horaris podran ser modificats a criteri de l’Ajuntament depenent dels
condicionants de l’entorn, compatibilitat d’usos, proximitat a habitatges,
antigues queixes veïnals justificades etc...
La terrassa o vetllador no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del
matí.
A la nit, la recollida dels elements instal·lats a la via pública haurà de completarse en un màxim de 15 minuts des de l’horari màxim de tancament de l’activitat
a la terrassa.
Tant al matí com a la nit, la recollida i la implantació del mobiliari es realitzarà
amb el màxim silenci possible evitant l’arrossegament i colpeig del mobiliari.
L’horari establert en l’autorització podrà reduir-se per causes justificades i
excepcionals a criteri de l’Ajuntament , així com per molèsties reiterades als
veïns o ciutadans.
En la celebració de festes populars no seran d’aplicació aquests horaris. En
aquest cas els horaris els determinarà l’Ajuntament prèvia sol·licitud.

CAPÍTOL V
Llicències
Article 10. Documentació i procediment per a l'atorgament de la llicència
En cap cas s'autoritzaran ocupacions en la via pública o sól privat mitjançant
terrasses o vetlladors, si el titular de l'activitat desenvolupada no disposa de
llicència d'activitat i control inicial favorable i sense deficiències.
La petició d'autorització de terrasses i vetlladors en sól públic o privat s'haurà
de formular adjuntant les següents dades i documentació:
1) 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 número d'identificació fiscal.
2) Quan el signant actuï per representació, s'haurà de fer constar el nom,
cognoms, adreça, dades del document nacional d'identitat i qualitat en què obra
el signant mitjançant poder notarial o autorització.
3) Superfície de la zona prevista d’ocupar, indicant també el nº de taules i
cadires.
4) Fixació de la durada de l'ocupació.
5) Indicació de la superfície de interior del local de l’activitat.
6) Plànol de planta del vetllador o terrassa i de la seva zona d’influència, a
escala preferentment 1:50 o 1:100. En el plànol s'haurà de dibuixar el següent:
a) La implantació prevista de taules i cadires així com d’altres elements que
sigui previst d’instal·lar.
b) Caldrà dibuixar el conjunt de mobiliari urbà i els altres elements
assenyalats a l'article 7 que poguessin existir en la zona d'influència de la
terrassa, mobiliari auxiliar a instal·lar.
c) Assenyalar la façana i porta d’accés pertanyent al propi local.
d) Assenyalar els passos de zebra i semàfors de les seves proximitats.
e) Assenyalar els portals d’accés als edificis d’habitatges.
f) Assenyalar els guals situats en les proximitats.
g) Altres elements d’interès.
7) Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendalls, parasols, materials, textures i colors a emprar, en el seu cas.
8) En els casos d'autoritzacions de terrasses i vetlladors en que l'espai d'ús de
sòl sigui de titularitat privada s'adjuntarà la següent documentació; Autorització
del propietari o propietaris de l'espai físic en el qual ha de desenvolupar-se
l'activitat.

Article 11. Condicions Generals de la llicència
12.1. La manca de pagament de tributs, s'entendrà com a renúncia expressa a
la llicència concedida.
12.2. Vigència de la llicència:
La llicència quedarà sense efecte per finalització del termini pel qual fou
concedida o per renúncia expressa o tàcita de l'exercici de l'ocupació
autoritzada. Les autoritzacions es concediran a precari sense perjudici de
tercers i sempre que la instal·lació i ús es realitzin d’acord amb els criteris
d’actuació que s’indiquin en aquesta ordenança i altres disposicions que siguin
d’aplicació.
L'incompliment de les condicions d'autorització de la llicència d'ocupació de la
via pública, comportarà la caducitat de la llicència. En el cas que l'incompliment
de les condicions establertes sigui considerada com a falta molt greu, amb
independència de la caducitat de la llicència atorgada, aquest fet provocarà la
impossibilitat d'obtenir-ne una altra durant l'any següent.
L'Ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per causes justificades
d'interès públic.
12.3. El titular de la llicència es compromet un cop finalitzada la vigència de la
mateixa, a reposar tant els elements de mobiliari urbà com la vorera afectats.
12.4. El titular de la llicència és el responsable de l'acompliment de les
obligacions que estableixen les ordenances municipals i d'altres disposicions
aplicables.
Article 12. Taxes
El titular de la llicència estarà obligat a liquidar la taxa per l'aprofitament
especial del domini públic municipal fixat per l'ordenança fiscal corresponent a
cada exercici.
La llicència no serà efectiva si no s'ha pagat la taxa corresponent.

CAPÍTOL VI
Règim disciplinari i sancionador
L’Ajuntament a través dels Serveis Tècnics , podran inspeccionar i fiscalitzar en
qualsevol moment l'ús de l'espai autoritzat al titular de la llicència. El règim
sancionador serà el previst en el Decret legislatiu 1/2005 del text refós de la llei
d’Urbanisme.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.
La present ordenança per a l'autorització de terrasses, vetlladors i mobiliari
auxiliar, serà d'aplicació per a tots els establiments públics, d'hosteleria,
restauració o assimilats, sense perjudici què amb posterioritat puguin ser
definits criteris especials per a determinats carrers o places.
Segona.
L'atorgament de les llicències d'ocupació dels espais públics és discrecional en
atenció a l'harmonització dels usos i activitats que hi concorren i, en qualsevol
cas, supeditada als interessos públics.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança per a l'autorització de terrasses, vetlladors i mobiliari
auxiliar en el municipi de Torrelavit, entrarà en vigor a partir de l'endemà de la
seva publicació al «Butlletí Oficial de la Província».

Diligencia
Aquesta Ordenança va estar aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
el dia 25 d’octubre de 2011; exposada al públic mitjançant edicte que es va
inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 10 de novembre de
2011, en el tauler d’anuncis i a la web d’aquest l’ajuntament; publicat el text
íntegre de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 8 de febrer de 2012, i entrant en vigor el 9 de febrer de 2012.

L’Alcalde,

El Secretari,

