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Núm.	3443
AJUNTAmENT dE CELRÀ 

Anunci sobre aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses en el terme municipal  

(Expedient	165/2011)

Havent-se	exposat	a	 informació	pública	 l’acord	plenari	del	dia	13	de	desembre	de	2011	 relatiu	a	 l’aprovació	 inicial	de	 la	
modificació	del	 l’ordenança	reguladora	de	les	autoritzacions	de	terrasses	en	el	 terme	municipal	de	Celrà	(BOP	de	Girona	
núm.247	de	29	de	desembre	de	2011,	DOGC	núm.	6036	de	2	de	gener	de	2012,	El	Punt	del	dia	23	de	desembre	de	2011	i	al	
tauler	d’anuncis	de	la	Corporació),	es	van	presentar	al·legacions.	En	sessió	plenària	de	data	13	de	març	de	2012	es	van	estimar	
aquestes	al·legacions	i,		de	conformitat	amb	el	què	disposa	l’article	65.1	del	Decret	179/1995	de	13	de	juny,	pel	qual	s’aprova	
el	Reglament	d’obres,	activitats	i	serveis	dels	ens	locals,	aquest	acord	esdevé	definitivament	aprovat.

D’acord	amb	el	que	disposa	l’	article	66	del	Decret	179/1995,	de	13	de	juny,	pel	qual	s’	aprova	el	Reglament	d’	Obres,	Activitats	
i	Serveis	dels	ens	Locals	es	transcriu	íntegrament	el	text	per	a	la	seva	entrada	en	vigor.
	
Contra	l’esmentat	acord,	que	posa	fi	a	la	via	administrativa,	podrà	interposar-se	recurs	contenciós-administratiu	davant	la	
Sala	Contenciosa	Administrativa	del	Tribunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya,	en	el	termini	de	dos	mesos,	a		comptar	des	
del	dia	següent	de	la	present	publicació	al	BOP.

Text	íntegre	dels	articles	modificats	:

Article	1:	Objecte

La	 present	 ordenança	 reguladora	 de	 les	 autoritzacions	 de	 terrasses	 en	 el	 terme	municipal	 de	 Celrà	 tipifica	 i	 regula	 les	
autoritzacions	municipals	per	a	la	instal·lació	de	terrasses	annexes	a	l’activitat	de	restauració,	tant	en	sòl	de	la	via	pública	com	
en	el	sol	de	titularitat	privada,	ja	sigui	el	seu	ús	públic	o	privat.

Amb	l’ànim	de	millora	de	la	qualitat	estètica	del	municipi	i	de	les	seves	vies	públiques	que	en	part	el	representen,	s’estableixen	
criteris	de	tipus	estètic	per	tal	d’aconseguir	un	entorn	més	agradable	i	de	qualitat	per	als	habitants	i	visitants	del	mateix.

Article	2:	Subjectes	beneficiaris

Podrà	sol·licitar	autorització	d’ús	dels	espais	de	titularitat	pública	o	privada,	el	titular	de	la	llicència	municipal	d’activitat	de	
restauració	o	persona	que	legalment	els	representi.	
	
S’	entenen	com	a	activitat	de	restauració	als	efectes	d’aquesta	disposició,	els	que	venen	definits	en	l’apartat	IV	de	regulació	
supletòria	del	annex	I	del	Decret	112/2010	del	31	d’agost,	en	el	que	s’aprova	el	Reglament	d’espectacles	públics	i	activitats	
recreatives,	del	desplegament	reglamentari	d’aplicació	de	la	Llei	11/2009	del	6	de	juliol.	

Article	3:	Autorització	d’ús	d’un	espai	de	sòl	mitjançant	terrasses

És	el	permís	atorgat	per	l’autoritat	municipal	per	tal	d’	ocupar,	de	forma	temporal,	un	espai	de	sòl,	ja	sigui	en	via	pública	o	en	
sòl	de	titularitat	privada,	amb	instal·lacions	i/o	elements	annexos	a	l’activitat.

Article	5:	Terrassa

És	l’espai	ubicat	en	un	lloc	obert	i	lliure	d’edificació	destinat	a	acollir	les	instal·lacions	annexes	a	l’activitat.	
	
Article	6:	Elements	a	instal·lar

Es	permetrà	la	instal·lació	de	taules,	cadires,	jardineres,	arbusts,	para-sols	i	tendals.	De	forma	excepcional,	l’Ajuntament	podrà	
considerar	instal·lar	aquests	mateixos	elements	i	tarimes	o	similars	per	raons	o	característiques	singulars	en	la	via	pública.

Tots	aquests	elements	hauran	de	ser	desmuntables.
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Article	7:	Espais	a	ocupar

En	 el	 cas	 de	 voreres	 adossades	 a	 les	 façanes,	 l’autorització	 permetrà	 l’ocupació	 del	 tram	 de	 sòl	 situat	 davant	 del	 propi	
establiment.	Podrà	ésser	ocupat	el	tram	corresponent	a	l’establiment	veí	contigu,	prèvia	autorització	escrita	del	seu	titular.

De	forma	excepcional,	l’Ajuntament	podrà	considerar	instal·lar	tarimes	o	similars	per	raons	o	característiques	singulars	en	la	
via	pública	en	el	cas	de	voreres	amb	aparcaments	davant	l’establiment.

En	el	cas	de	passeigs	centrals	i	 laterals	i	places,	 l’autorització	permetrà	l’ocupació	del	tram	de	sòl	situat	davant	del	propi	
establiment	i	excepcionalment,	es	podrà	ocupar	una	part	del	passeig	lateral	davant	l’establiment	i	autoritzar-se	una	ocupació	
longitudinal	major	quan,	l’esdentada	ocupació,	sigui	compatible	amb	els	usos	existents.

No	s’autoritzarà	cap	ocupació	davant	entrades	d’immobles	ni	de	sortides	d’emergència.	

En	qualsevol	cas	es	respectaran	els	arbres,	escossells,	parterres,	mobiliari	urbà	i	altres	elements	de	senyalització	de	serveis	
públics	i	els	seus	accessos	i	els	passos	de	vehicles	i	de	vianants.
	
Article	8:	Durada	de	l’autorització

La	durada	serà	temporal,	entenent	com	a	tal	la	de	mínim	1	mes,	compres	entre	el	dia	1	i	l’últim	de	cada	mes,	o	entre		data	a	
data	de	mesos	diferents,	amb	un	màxim	12	mesos.	L’autorització	no	serà	prorrogable.	

En	cap	cas	es	concediran	autoritzacions	per	temps	indefinit.

Article	11:	Superfícies	d’ocupació							

A	totes	les	voreres	s’admetrà,	amb	caràcter	excepcional,	una	tolerància	de	menys	10	cm	a	l’espai	lliure	mínim	de	1,20	m	per	
els	vianants.
La	superfície	d’ocupació	autoritzada	serà	la	que	resulti	d’aplicar	els	mòduls	corresponents	definits	a	l’article	16,	i	tindran	les	
següents	limitacions:
			
11.1.	Autoritzacions	d’ús	de	sòl	en	la	via	pública:

11.1.1.	Voreres	 inferiors	a	1,90	m	d’amplària	des	de	 la	 línia	 interior	de	 la	vorada	 	 :	No	s’autoritzarà	cap	tipus	d’ocupació.	
L’Ajuntament	podrà	considerar	instal·lar	tarimes	o	similars	per	raons	o	característiques	singulars	en	la	via	pública	en	el	cas	
de	voreres	amb	aparcaments	davant	l’establiment.

11.1.2	S’admet	el	mòdul	A	(4	cadires)	a	voreres	amb	o	sense	faroles	i/o	pilones	i	sense	arbres	a	tocar	la	vorada.	Es	defineix	una	
franja	d’ocupació	de	1,90	m	d’amplària	màxima	de	la	façana	o	límit	de	propietat.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	vianants	amb	
una	amplària	mínima	de	1,20	m	de	la	línia	interior	de	la	vorada,	de	les	faroles,	de	les	pilones	i	d’altres	elements.	S’admeten	
els	mòduls	B	i	C.

11.1.3.	S’admet	el	mòdul	A	(4	cadires)	a	voreres	amb	o	sense	faroles	i/o	pilones	i	amb	arbres	a	tocar	la	vorada.	Es	defineix	una	
franja	d’ocupació	de	2,20	m	d’amplària	màxima	de	l’interior	de	la	vorada,	consistent	amb	0,30	m	d’amplària	màxima,	ocupat	
per	jardineres	o	pilones	per	protecció	a	la	calçada	i	de	1,90	m	d’amplària	màxima	per	mòduls.	Els	escocells,	arbres,	jardineres,	
pilones	o	altres	elements,	estaran	dintre	d’aquests	2,20	m.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	vianants	amb	una	amplària	mínima	
de	1,20	m	de	la	façana	o	límit	de	propietat.	S’admeten	els	mòduls	B	i	C.

11.1.4.	S’admet	el	mòdul	B	(3	cadires)	a	voreres	amb	o	sense	faroles	i/o	pilones	i	sense	arbres	a	tocar	la	vorada.	Es	defineix	
una	franja	d’ocupació	de	1,30	m	d’amplària	màxima	de	la	façana	o	límit	de	propietat.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	vianants	
amb	una	amplària	mínima	de	1,20	m	de	la	línia	interior	de	la	vorada,	de	les	faroles,	de	les	pilones	i	d’altres	elements.	S’admet	
el	mòdul	C.

11.1.5.	S’admet	el	mòdul	B	(3	cadires)	a	voreres	amb	o	sense	faroles	i/o	pilones	i	amb	arbres	a	tocar	la	vorada.	Es	defineix	una	
franja	d’ocupació	de	1,60	m	d’amplària	màxima	de	l’interior	de	la	vorada,	consistent	amb	0,30	m	d’amplària	màxima	ocupat	
per	jardineres	o	pilones	per	protecció	a	la	calçada	i	de	1,30	m	d’amplària	màxima	per	mòduls.	Els	escocells,	arbres,	jardineres,	
pilones	o	altres	elements,	estaran	dintre	d’aquests	1,60	m.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	vianants	amb	una	amplària	mínima	
de	1,20	m	de	la	façana	o	límit	de	propietat.	S’admet	el	mòduls	C.
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11.1.6.	S’admet	el	mòdul	C	(2	cadires)	a	voreres	amb	o	sense	faroles	i/o	pilones	i	sense	arbres	a	tocar	la	vorada.	Es	defineix	una	
franja	d’ocupació	de	0,70	m	d’amplària	màxima	de	la	façana	o	límit	de	propietat.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	vianants	amb	
una	amplària	mínima	de	1,20	m	de	la	línia	interior	de	la	vorada,	de	les	faroles,	de	les	pilones	i	d’altres	elements.

11.1.7.	S’admet	el	mòdul	C	(2	cadires)	a	voreres	amb	o	sense	faroles	i/o	pilones	i	amb	arbres	a	tocar	la	vorada.	Es	defineix	
una	franja	d’ocupació	de	1,00	m	d’amplària	màxima	de	l’interior	de	la	vorada,	consistent	amb	de	0,30	m	d’amplària	màxima	
ocupat	per	jardineres	o	pilones	per	protecció	a	la	calçada	i	de	0,70	m	d’amplària	màxima	per	mòduls.	Els	escocells,	arbres,	
jardineres,	pilones	o	altres	elements,	estaran	dintre	d’aquest	1,00	m.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	vianants	amb	una	amplària	
mínima	de	1,20	m	de	la	façana	o	límit	de	propietat.	

11.1.8.	Excepcionalment,	es	podrà	ocupar	una	part	del	passeig	lateral	davant	l’establiment.	S’admeten	els	mòduls	A,B	i	C.	
Es	defineix	una	franja	d’ocupació	de	2,00	m	d’amplària	màxima.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	vianants	amb	una	amplària	
mínima	de	1,50	m.

11.1.9.	A	passeigs	centrals	no	s’admet	cap	tipus	de	mòdul	ja	que	aquests	aniran	col·locats	a	les	voreres	de	davant	l’establiment.

11.1.10.	S’admeten	els	mòduls	A,B	i	C	a	places	amb	circulació	de	vehicles	i	amb	o	sense	faroles,	arbres	i/o	parterres.	Es	defineix	
una	 franja	d’ocupació	de	2,30	m	d’amplària	màxima	de	 la	 façana	o	 límit	de	propietat,	 consistent	amb	0,30	m	d’amplària	
màxima,	ocupat	per	 jardineres	o	pilones	per	protecció	de	vehicles	 i	de	2,00	m	d’amplària	màxima	per	mòduls.	En	el	 cas	
d’haver-hi	 faroles,	 arbres	 i	parterres,	 els	 	mòduls	es	 col·locaran	entre	aquests	 i	 es	protegiran	els	 costats	amb	 jardineres	o	
pilones	de	0,30	m	d’amplària	màxima.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	vehicles	i	vianants	amb	una	amplària	mínima	de	3,30	m.	
En	tot	cas,	es	tindrà	en	compte	que	les	ocupacions	no	dificultin	l’accés	de	vehicles	i	del	cos	de	bombers	i	d’altres	cossos	i	forces	
de	seguretat.

11.1.11.	S’admeten	els	mòduls	A,B	i	C		a	places	per	vianants	i	sense	circulació	de	vehicles	i	amb	o	sense	faroles,	pilones,	arbres,	
parterres	i/o	altres	elements.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	vianants	amb	una	amplària	mínima	de	2,50	m.

11.1.12.	De	forma	excepcional,	l’Ajuntament	podrà	considerar	instal·lar	para-sols,	tarimes	o	similars,	per	raons	o	característiques	
singulars	en	la	via	pública.	Estaran	situats	davant	l’establiment	i	podran	ocupar	aparcaments.	S’admeten	els	mòduls	A,B	i	C.	
Es	defineix	una	franja	d’ocupació	de	2,20	m	d’amplària	màxima	des	de	l’interior	de	la	línia	d’aparcament,	consistent	amb	0,30	
m	d’amplària	màxima,	ocupat	per	jardineres	o	pilones	per	protecció	a	la	calçada	i	de	1,90	m	d’amplària	màxima	per	mòduls.	
Es	protegirà	els	laterals	amb	jardineres,	arbust	o	pilones	amb	0,30	m	d’amplària	màxima,.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	
vianants	amb	una	amplària	mínima	de	1,20	m	de	la	farola,	dels	escocells	i	d’altres	elements,	si	n’hi	han	i	de	la	façana	o	límit	
de	propietat.	

11.1.13.	En	els	carrers,	passadissos,	etc,	sense	voreres	i	amb	una	amplària	inferior	a	4,30	m,	no	s’autoritzarà	cap	tipus	d’ocupació.

11.1.14.	 S’admeten	 els	mòduls	A,B	 i	 C	 a	 carrers,	 passadissos,	 etc,	 sense	 voreres	 i	 amb	 una	 amplària	 superior	 a	 4,30	m..	
Es	defineix	una	 franja	d’ocupació	de	2,20	m	d’amplària	màxima	de	 la	 façana	o	 límit	de	propietat,	 consistent	amb	0,30	m	
d’amplària	màxima	ocupat	per	jardineres	o	pilones	per	protecció	a	la	calçada	i	de	1,90	m	d’amplària	màxima	per	mòduls.	
Es	protegiran	els	laterals	amb	jardineres	o	pilones	de	0,30	m	d’amplària	màxima.	Es	deixarà	un	pas	lliure	per	als	vianants	i	
vehicles	amb	una	amplària	mínima	de	3,30	m.	

11.1.15.	El	perímetre	autoritzat	i	la	seva	zona	d’	influència,	hauran	de	mantenir-se	en	perfectes	condicions	d’	higiene	i	neteja.

11.1.16.	La	definició	d’	espais	i	usos	estarà	sotmesa	a	les	variacions	que	comporti	qualsevol	modificació	de	les	vies	i	places.	

11.2.	Autoritzacions	d’ús	d’un	sòl	de	titularitat	privada:

11.2.1.	En	els	carrers,	passadissos,	etc.,	amb	voreres	o	sense	i	amb	una	amplària	inferior	a	4,30	m,	no	s’autoritzarà	cap	tipus	
d’ocupació.

11.2.2.	En	els	espais	oberts	tals	com	places,	voreres	de	grans	dimensions	i	d’altres,	l’Ajuntament	fixarà	els	perímetres	dins	els	
quals	es	permetrà	la	instal·lació	de	terrasses	i	altres	instal·lacions	tenint	en	compte	que	les	ocupacions	no	dificultin	l’accés	dels	
vehicles	del	cos	de	bombers	i	d’altres	cossos	i	forces	de	seguretat.

11.2.3.	El	perímetre	autoritzat	i	la	seva	zona	d’	influència,	hauran	de	mantenir-se	en	perfectes	condicions	d’	higiene	i	neteja.
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11.2.4	La	definició	d’	espais	i	usos	estarà	sotmesa	a	les	variacions	que	comporti	qualsevol	modificació	de	les	vies	i	places.	

11.3	En	qualsevol	cas,	el	nombre	màxim	de	cadires	serà	de	quatre,	tres	o	dos	per	cada	taula	autoritzada.	Cada	unitat	formada	
per	una	taula	i	quatre,	tres	o		dos	cadires	ocuparà	un	espai	màxim	segons	els	mòduls	descrits	a	l’article	16.

11.5.	Queda	suprimit.

Article	13

Els	usos	admesos	en	les	terrasses	seran	els	compresos	en	els	establiments	de	restauració	i	aquells	propis	definits	al	permís	
municipal.

En	les	terrasses	no	s’	admetrà	la	instal·lació	de	cap	tipus	de	font	acústica	(musical,	ambiental,	etc),	ni	la	música	en	viu,	així	
com	tampoc	s’admetrà	cap	tipus	d’	instal·lació	elèctrica.	

Article	15

15.1	L’hora	límit	d’utilització	de	la	terrassa	serà	de	diumenge	a	dijous	fins	a	les	22:00	hores	i	els	divendres,	dissabtes	i	vigílies	
de	festius	fins	a		les	00.00	hores	de	la	nit.	La	terrassa	no	podrà	iniciar	el	seu	ús,	en	cap	cas,	abans	de	les	8:00	del	matí.

Es	podrà	permetre	el	tancament	fins	a	les	00,00	hores,	a	l’estiu	i	en	èpoques	de	bon	temps,	quan	es	demani	expressament	i	es	
compleixin	els	condicionants	de	les	autoritzacions	concedides.

15.1.1	Aquest	horari	serà	el	mateix	per	a	totes	les	setmanes	de	l’any.

15.1.2	En	qualsevol	cas	es	fixa	una	tolerància	que,	en	cap	cas,	serà	superior	a	mitja	hora	per	la	instal·lació,	recollida	i	neteja	
de	la	zona	ocupada	per	les	terrasses.

15.1.3	A	partir	de	les	22:00	hores	o	0.00	hores	s’	hauran	d’ecopinar	tots	els	elements	de	la	terrassa	dins	del	mateix	espai.

15.2	Les	taules	i	cadires,	jardineres,	arbusts,	para-sols	i	tendals	de	les	terrasses	sols	ocuparan	la	via	pública	durant	els	límits	
de	l’	horari	autoritzat.

En	cas	de	tenir	elements	pesants	(jardineres,	arbusts,	contrapesos	i	altres)	aquests	hauran	de	quedar	nets	i	recollits.	Les	taules	
i	cadires	i	altres	elements	instal·lats	s’hauran	de	retirar	a	l’interior	del	local	quan	finalitzi	l’horari	autoritzat	de	la	terrassa.

Article	16:	Mòdul	tipus

El	concepte	mòdul	tipus	per	terrassa	el	constitueix	el	conjunt	d’una	taula	quadrada	i	quatre,	tres	o	dos		cadires.	Per	els	efectes	
fiscals	s’aplicarà	segons	els	mòduls	de	quatre,	tres	o	dos	cadires,	per	la	qual	cosa	no	es	podran	autoritzar	més	mòduls	que	els	
que	resultin	d’aplicar	l’article	11.

Les	taules	i	cadires	podran	ser	dels	mòduls	següents:

Mòdul	A	(4	cadires)	 :	es	el	 format	per	una	 taula	quadrada	amb	un	màxim	de	0,70x0,70	m	 i	quatre	cadires,	una	ocupació	
màxima	de	1,90x1,90	m	i	una	superfície	màxima	de	3,61	m2.
	
Mòdul	B	(3	cadires)	:	es	el	format	per	una	taula	quadrada	amb	un	màxim	de	0,70x0,70	m	i	tres	cadires,	una	ocupació	màxima	
de	1,90x1,30	m	i	una	superfície	màxima	de	2,47	m2.	

Mòdul	C	(2	cadires)	:	es	el	format	per	una	taula	quadrada	amb	un	màxim	de	0,70x0,70	m	i	dos	cadires,	una	ocupació	màxima	
de	1,90x0,70	m	i	una	superfície	màxima	de	1,33	m2.	

Article	17:	Tipus	de	terrassa

Les	terrasses	podran	ser:
a)	Amb	taules	i	cadires.
b)	Amb	para-sols.	



Pàg. 49

Administració Local Ajuntaments

Núm. 61 – 27 de març de 2012

c)	Amb	tendals.	
d)	Amb	jardineres	i	arbust.
e)	Amb	tarimes	o	similars.

En	cap	cas	s’admetran	terrasses	de	muntatge	tancat,	entenent	per	això	els	tancaments	verticals	i	cobertes,	inclosos	els	fets	amb	
materials	transparents.

De	forma	excepcional,	l’Ajuntament	podrà	considerar	instal·lar	el	tancament	vertical	als	laterals	dels	tendals,	només	en	cas	de	
pluja	i	de	ventades	i	també	per	protecció	del	sol.	En	aquests	supòsits	hauran	de	complir	amb	les	següents	condicions:
•	Apartat	1	de	l’article	20	de	l’ordenança.
•	Seran	desmuntables,	no	portaran	cap	pilar	i	no	estaran	clavats	a	terra.

Article	18		

Les	taules	i	cadires,	para-sols,	tendals,	jardineres	i	arbust	i	tarimes	o	similars	que	s’autoritzi	per	a	la	instal·lació	de	la	terrassa	
caldrà	que	compleixin	amb	les	condicions	i	requisits	que	s’estableixen	en	el	capítol	III	de	la	present	ordenança.

Article	19

19.3	Queda	suprimit.

Article	20:	Tendals

S’admetrà	la	instal·lació	de	tendals.	En	aquests	supòsits	hauran	de	complir	amb	els	següents	condicions:
•	Els	tendals	seran	de	roba	de	lona	o	similar	i	d’un	sol	color.	Es	prohibeix	la	utilització	de	lona	plastificada	o	plàstic.	
•	El	material	que	forma	el	pla	de	la	coberta	haurà	de	tenir	una	altura	mínima,	en	la	seva	vessant	més	baixa	de	2,20	metres.
•		El	pla	de	cobriment	de	la	terrassa	s’	entendrà	com	un	pla	unitari,	continu,	que	aboca	l’	aigua	de	la	pluja	cap	al	costat	més	
allunyat	dels	edificis.

Article	21:	Jardineres	

Jardineres	i	arbusts
-		Es	permetrà	la	col·locació	de	jardineres	de	fins	a	0,30	m	tant	d’amplada	com	d’alçada	i	arbust.	L’alçada	màxima	total	serà	
de	0,70	m.	Es	col·locaran	en	sentit	longitudinal	per	tal	de	separar	o	preservar	als	usuaris	de	les	terrasses,	únicament,	de	la	
calçada.	
-		No	es	permetrà	que	les	jardineres	tanquin	l’espai	pels	laterals	de	la	terrassa	“privatitzant”	el	seu	interior,	excepte	en	els	casos	
de	terrasses	en	aparcaments,	places	i	altres	espais	amb	circulació	de	vehicles.		
Les	jardineres	hauran	de	ser	metàl·liques,	de	pedra	artificial	o	de	fusta.	Sobre	les	metàl·liques	s’admetrà	la	pintura	d’oxi-ron	
de	colors	foscos	i	sobre	la	pedra	artificial	el	blanc.

Article	22:	Para-sols

Els	para-sols	han	de	ser	de	roba	de	lona	o	similar	i	de	color	cru	(blanc	o	similar).	Es	prohibeix	la	utilització	de	lona	plastificada	
o	plàstic.

Alçada	dels	para-sols	estarà	dins	els	marges	següents:
•	Part	baixa,	mínim	2,10	metres.
•	Part	alta,	màxim	de	3,00	metres.
•	Part	volada,	sempre	que	no	envaeixi	la	calçada	ni	l’espai	mínim	de	vianants	(	1,20m).
Els	suports	dels	para-sols	només	podran	ser	de	contrapès	sobre	el	paviment.
En	cap	cas	es	podrà	foradar	o	encastar	elements	de	suport	en	el	paviment	de	la	vorera.	

Article	23

Taules,	cadires	i	tarimes
23.3	Les	tarimes	hauran	de	ser	metàl·liques,	de	fusta	o	els	seus	derivats,	no	impediran	el	pas	d’aigua	i	no	taparan	cap	embornal.
Article	24:	Publicitat
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24.1	 Sobre	 aquests	 elements	de	 les	 terrasses	 (tendals,	 jardineres	 i	 arbusts,	 para-sols,	 taules	 i	 cadires	 i	 tarimes	 o	 similars)	
només	s’admetrà	el	missatge	publicitari	corresponent	a	la	denominació	genèrica	de	l’establiment	o	local	de	què	es	tracti,	i	
no	s’acceptarà	la	comercial	ni	cap	més	tipus	de	publicitat.	El	missatge	d’identificació	podrà	imprimir-se	directament	sobre	el	
teixit	o	adherir-s’hi	mitjançant	material	sense	gruix.

Article	25

25.1.	La	petició	d’autorització	d’ús	d’un	espai	de	sòl	en	la	via	pública	mitjançant		terrasses	s’haurà	de	formular	en	el	model	
oficial	corresponent	(Sol·licitud	de	llicència	d’ocupació	de	la	via	pública	“VP”),	adjuntant	la	següent	documentació:

-		Noms,	cognoms,	adreça	i	dades	del	document	nacional	d’identitat	de	l’	interessat,	quan	es	tracta	de	persones	físiques	i,	quan	
el	sol·licitant,	sigui	una	persona	jurídica,	escriptura	de	constitució	de	la	societat	o	de	l’	associació,	degudament	inscrites	on	
correspongui	en	cada	cas,	i	l’acreditació	de	la	seva	representació	en	que	actuï.
-		Documentació	 acreditativa	 de	 la	 tinença	 de	 la	 corresponent	 llicència	 d’activitat	 en	 regla	 i	 actualitzada,	 així	 com	de	 les	
autoritzacions	exigides	legalment	per	al	desenvolupament	de	l’	activitat	en	qüestió.
-		Plànol	d’emplaçament,	amb	indicació	de	la	superfície	a	ocupar	i	número	de	mòduls	tipus	terrassa,	constituïts	per	una	taula	
i	quatre,	tres	o	dos	cadires.	En	el	plànol	s’haurà	d’assenyalar	el	conjunt	del	mobiliari	urbà	que	pogués	existir	en	la	zona	
d’influència	de	la	terrassa.	Cal	detallar	l’	espai	i	la	superfície	exactes	per	a	l’ocupació	de	la	terrassa	que	es	pretengui	instal·lar.	
-		Tipus	de	terrassa	a	instal·lar.	Cal	detallar	els	materials,	textures	i	colors	a	emprar.	
Fixació	de	la	durada	de	l’ocupació	:	d’acord	amb	l’article	8.	

-		Document	de	compromís	de	finalització	del	desmuntatge	de	la	totalitat	de	la	 instal·lació	i	de	reposició	dels	elements	de	
mobiliari	urbà	afectats,	en	el	tres	dies	següents	al	darrer	dia	del	període	autoritzat.
-		Constitució	d’un	aval	de	reposició	d’elements	urbanístics	afectats.

Article	26

26.1.	Les	ocupacions	de	sòl	en	la	via	pública	mitjançant	terrasses	que	suposin		renovacions	de	les	ja	autoritzacions	realitzades	
segons	aquests	criteris	i	no	incloguin	cap	modificació,	la	documentació	a	aportar	serà	la	següent:

Petició	formulada	en	el	model	oficial	corresponent	(sol·licitud	de	llicència	d’	ocupació	de	la	via	pública	“VP”).
-			Nom,	cognoms,	adreça	i	dades	del	document	nacional	d’identitat	de	l’interessat,	quan	es	tracta	de	persones	físiques	i,	quan	
el	sol·licitant	sigui	una	persona	jurídica,		escriptura	de	constitució	de	la	societat	o	de	l’associació,	degudament	inscrites	on	
correspongui	en	cada	cas,	i	acreditació	de	la	representació	en	què	s’	actuï.

-			Document	de	compromís	de	finalització	dels	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.

-			Constitució	d’	un	aval	de	reposició	d’	elements	urbanístics	afectats.

26.3.	En	cas	de	canvi	de	titularitat	de	l’	establiment,	 la	documentació	a	aportar	per	a	l’autorització	de	les	terrasses	serà	la	
mateixa	que	per	les	renovacions.

Article	27:	Contingut	de	les	llicències

En	l’atorgament	de	la	llicència	es	farà	constar,	en	tot	cas:
•			Indicació	sobre	plànol	de	l’espai	que	pot	ocupar	la	terrassa.	Aquesta	delimitació	serà	també	marcada	pels	Serveis	tècnics	
municipals.	La	delimitació	d’aquests	espais	sobre	el	sòl	haurà	de	respectar,	en	tot	cas,	la	rodadura	dels	carrers	perimetrals	
i	dels	espais	destinats	a	jocs	infantils,	a	més	dels	passos	de	vianants,	sortides	d’emergència,	així	com		del	mobiliari	urbà,	
espais	enjardinats,	escocells,	etc.

•			Superfície	en	metres	quadrats	d’	ocupació	màxima	de	la	terrassa.
•			Nombre	màxim	de	taules,	cadires,	para-sols	i	tendals.
•			Horaris	màxims	de	funcionament,	indicant	específicament	l’horari	d’inici,	de	tancament	i	de	recollida	de	mobiliari.
•			Termini	màxim	de	vigència	de	la	llicència	el	qual	no	podrà	ser	en	cap	cas	superior	a	un	any,	de	conformitat	amb	el	que	
disposa	l’article	8	de	la	present	ordenança.	

•			Advertiment	sobre	el	règim	de	sancions.

Article	28:	Efectes	i	vigència	de	la	llicència

28.1.	La	instal·lació	de	terrasses	autoritzades	queda	sotmesa	al	compliment	de	les	condicions	que	s’estableixen	en	la	pròpia	
llicència,	entre	les	quals	hi	figuren	l’ocupació,	l’espai,	nombre	de	taules	i	cadires,	tendals,	tarimes	o	similars,	horaris,	etc.
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Article	30

1.-	Les	autoritzacions	s’atorgaran	directament	als	sol·licitants	que	reuneixin	les	condicions	requerides.
2.-	Les	autoritzacions	s’atorgaran	per	temps	determinat,	de	conformitat	amb	el	que	disposa	l’article	8	de	la	present	ordenança.
3.-		Les	 autoritzacions	 podran	 ser	 revocades	 unilateralment	 per	 l’Ajuntament	 de	 Celrà	 en	 qualsevol	 moment	 per	 raons	

d’interès	públic,	sense	generar	dret	a	indemnització,	quan	resultin	incompatibles	amb	les	condicions	generals	aprovades	
amb	posterioritat,	produeixin	danys	en	el	domini	públic,	 impedeixin	 la	 seva	utilització	per	activitats	de	major	 interès	
públic	o	menyscabin	l’ús	general.

4.-		Al	sol·licitant	de	l’autorització,	se	li	podrà	exigir	garantia,	en	la	forma	que	s’estimi	més	adequada,	de	l’ús	de	bé	i	de	la	seva	
reposició	o	reparació,	o	indemnització	de	danys,	en	cas	d’alteració.	El	cobrament	de	les	despeses	generades,	quan	excedís	
de	la	garantia	prestada,	podrà	fer-se	efectiu	per	la	via	de	constrenyiment.

5.-		La	concessió	de	 la	 llicència	municipal	no	eximeix	de	 l’obtenció	de	 l’autorització	d’altres	administracions	quan	així	ho	
exigeixi	la	legislació	sectorial.

Article	32

32.3	L’Ajuntament	notificarà	al	titular	de	l’autorització	la	necessitat	de	desmuntatge	de	les	terrasses	per	causa	de	possibles	
esdeveniments	degudament	autoritzats.

Article	33

El	titular	de	l’autorització	haurà	d’assenyalar,	al	seu	càrrec	i	amb	pintura	blanca,	els	angles	del	perímetre	dins	el	qual	ha	de	
quedar	instal·lada	la	terrassa.	Estarà	obligat	a	conservar	la	senyalització	així	com	renovar	la	pintura	quan	sigui	necessari	i,	en	
tot	cas,	quan	l’Administració	li	requereixi.	

La	línia	que	marcarà	serà	de	pintura	blanca	formant	un	angle	amb	línies	de	3	cm	d’amplada	i	6	cm	de	llargada.

Article	34

No	podrà	ésser	ocupada	més	superfície	de	l’assenyalada	en	l’autorització	que	faculta	únicament	a	la	instal·lació	de	taules,	
cadires,	jardineres	i	arbusts,	tendals	i	tarimes	o	similars	que	tindran	caràcter	de	desmuntables.

Les	 taules,	 cadires,	 jardineres	 i	 arbusts,	para-sols,	 tendals	 i	 tarimes	o	 similars	 estaran	 incloses	en	el	 total	de	 la	 superfície	
autoritzada.

Article	39

39.3	 La	 reincidència	 per	 tercera	 vegada	 durant	 el	 temps	 de	 vigència	 de	 la	 llicència	 en	 l’incompliment	 de	 les	 condicions	
d’autorització	comportarà	 la	 caducitat	de	 la	 llicència	en	aquell	mateix	any	 i	 la	 incapacitat	per	optar	a	 l’atorgament	de	 la	
mateixa	durant	el	mateix	any	i	l’any	següent.

Article		40:	Infraccions	

1.	Són	infraccions	a	aquesta	Ordenança	les	accions	i	omissions	que	es	tipifiquen	seguidament.
2.	Les	infraccions	es	classifiquen	en	molt	greus,	greus	i	lleus.
3.	La	comissió	d’infraccions	comportarà	l’aplicació	de	sancions	administratives	i	la	revocació	de	la	llicència.
4.-	Es	consideren	infraccions	lleus:
a)	No	tenir	a	disposició	de	l’Ajuntament	la	documentació	necessària	que	acrediti	l’ocupació	de	la	via	pública.
b)	Qualsevol	altra	vulneració	d’aquesta	Ordenança	no	tipificada	com	a	greu	o	molt	greu.

5.-	Es	consideren	infraccions	greus:
1.			No	disposar	de	la	corresponent	autorització.
2.			No	destinar	l’	espai	adjudicat	a	la	finalitat	específica	per	la	qual	en	fou	atorgada	l’	autorització	i		aplicar-la	a	d’	altres	

usos,		gravar-la	o	cedir-la	a	tercers	en	qualsevol	forma	contractual,	així	com	incomplir	els	seus	límits	d’espai.
3.			No	complir	amb	totes	aquelles	obligacions	relatives	a	l’	obertura	i	exercici	de	l’	activitat	i	horaris.
4.			No	complir	l’	horari	fixat	a	la	llicència	per	a	la	utilització	de	les	terrasses.
5.			Que	les	terrasses	no	s’ajustin		als	requeriments	establerts	en	aquesta	ordenança.
6.			Que	els	elements	instal·lats	a	les	terrasses	no	siguin	desmuntables	i	no	compleixin	les	característiques	definides	a	la	

present	disposició.
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7.			Que	els	titulars	de	la	llicència	no	compleixin	amb	la	seva	obligació	de	mantenir	net	i	en	bon	estat	de	l’	espai	que	s’hagi	
autoritzat.

8.			Que	no	es	facin	responsables	de	la	neteja	i	del	bon	estat	del	mobiliari.
9.			Que	 els	 adjudicataris	 de	 les	 llicències	 no	 vetllin	 pel	 control	 de	 les	molèsties	 generades	 per	 l’activitat	 a	 la	 terrassa,	

especialment	pel	que	fa	al	soroll.
10.			Que	no	serveixin	en	gots	i	recipients	de	vidre,	i	utilitzin	envasos	no	retornables.	
11.			Tenir	els	elements	situats	dins	la	superfície	o	espai	d’ocupació	de	via	pública	en	mal	estat,	deteriorats	o	amb	manca	de	

condicions	de	seguretat	o	estètica.
12.			No	respectar	les	prohibicions	expresses	contingudes	en	aquesta	Ordenança.
13.			Utilitzar	la	via	pública	i	els	espais	públics	per	al	repartiment	de	publicitat	amb	mitjans	escrits,	sense	disposar	de	la	

corresponent	autorització	municipal	prèvia.
14.			Vendre	articles	o	prestar	serveis	no	relacionats	amb	l’activitat	de	l’establiment.
15.			No	 retirar	 els	 elements	 que	 ocupin	 la	 via	 pública	 durant	 les	 temporades	 en	 què	 l’Ajuntament	 no	 autoritzi	 les	

instal·lacions.
16.			La	reiteració	de	dues	infraccions	lleus	durant	el	temps	de	vigència	de	la	llicència.

6.-		Es	consideren	infraccions	molt	greus:
a)	Impedir	l’ús	d’un	espai	públic	per	altra	o	altres	persones	amb	dret	a	la	seva	utilització.
b)	El	deteriorament	greu	i	rellevant	de	la	via	pública	ocupada.
c)	La	pertorbació	rellevant,	mitjançant	l’ocupació	de	la	via	pública	autoritzada,	de	la	tranquil·litat	dels	veïns.
d)	La	reiteració	de	dues	infraccions	greus	durant	el	temps	de	vigència	de	la	llicència	d’ocupació	temporal.

Article	42:	Sancions

1.-	Les	infraccions	lleus	seran	sancionades	amb	multa	de	fins	a	350	euros,	atenent	al	grau	d’intencionalitat	i	a	la	naturalesa	
del	perjudici	causat.

2.	Les	infraccions	greus	seran	sancionades	amb	multa	de	351	a	700	euros	i	les	molt	greus	amb	multa	de	701	a	1500	euros,	
atenent	al	grau	d’intencionalitat	i	a	la	naturalesa	del	perjudici	causat.

3.	Les	sancions	per	infraccions	greus	i	molt	greus	podran	comportar	també	la	revocació	de	la	llicència.

4.	La	competència	per	a	la	imposició	de	sancions	correspon	a	l’alcalde,	llevat	de	delegació	expressa	a	favor	de	la	Junta	de	
Govern	Local	o	d’algun	regidor.	El	procediment	sancionador	s’ajustarà	als	principis	establerts	a	 la	Llei	30/1992,	de	26	de	
novembre,	de	règim	jurídic	de	les	administracions	públiques	i	del	procediment	administratiu	comú,	i	al	Decret	278/1993,	de	
9	de	novembre,	sobre	el	procediment	sancionador	d’aplicació	als	àmbits	de	competència	de	la	Generalitat.

5.	Es	considera	subjecte	responsable	de	la	comissió	de	les	infraccions	tipificades	a	la	present	Ordenança	la	persona	física	o	
jurídica	titular	de	l’establiment	o	empresa	que	es	beneficiï	de	l’ocupació	de	la	via	pública.

6.	Es	considera	subjecte	responsable	de	la	comissió	de	la	infracció	de	repartiment	de	publicitat	sense	autorització	l’empresa	
propietària	del	producte,	servei	o	establiment	al	qual	es	doni	difusió	comercial.
1.		No	es	concediran	autoritzacions	als	titulars	de	llicències	que	hagin	estat	sancionats	amb	la	revocació	d’aquestes	durant	el	
termini	de	dos	anys	a	comptar	de	l’endemà	de	l’adquisició	de	fermesa	de	la	resolució	per	la	qual	s’imposa	la	sanció.

Celrà,	14	de	març	de	2012

Daniel	Cornellà	Detrell
Alcalde	


