E D I C T E
Identificació de l’expedient: Ordenança municipal reguladora autoritzacions de terrasses i
vetlladors al terme municipal de Sils
PG B 2016 /883 General 2016/1505
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari inicial aprovatori de l’Ordenança municipal
reguladora d’autoritzacions de terrasses i vetlladors al terme municipal de Sils, el text íntegre
del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l’article 178
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 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
« ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA AUTORITZACIONS DE TERRASSES
I VETLLADORS AL TERME MUNICIPAL DE SILS
2016 /883 General 2016/1505
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. La present Ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic a què ha de sotmetre’s la
instal·lació, en domini públic municipal, de terrasses i vetlladors annexes a establiments d’hostaleria,
restauració o similars (definits a l’article 4 de la present Ordenança).
2. En el marc de la competència ambiental i urbanística atribuïda als municipis, s’estableixen en aquesta
Ordenança les normes reguladores per a la protecció i foment del paisatge urbà, així com també el
règim d’usos dels seus elements, en un sistema de desenvolupament urbà sostenible.
3. Aquesta ordenança té per objecte específic:
- La protecció, el manteniment i la millora dels valors fonamentals del paisatge urbà i la imatge
del municipi de Sils.
- El suport i l’impuls de l’ús ordenat i racional del paisatge urbà, com a instrument decisiu per a la
conservació de l’entorn.
- La regulació d’aspectes urbanístics de terrasses, vetlladors o mobiliari auxiliar que afecten a l’ús
del domini públic, sense afectar a la normativa de liberalització de les activitats comercials.
Article 2. Abast i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança és d’aplicació als espais o sòls de titularitat municipal destinats a l’ús públic
general, com ara els carrers, les places, les avingudes, els passeigs, els passatges i els altres espais
exteriors.

2.1 Aquesta Ordenança no és d’aplicació als espais o sòls de titularitat privada; en aquest cas, es
regeixen per les condicions que el títol habilitant de l’activitat hagi establert, on es podran aplicar de
forma anàloga les normes contingudes en aquesta Ordenança.
2.2 Sense perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior serà d’aplicació a les terrasses de titularitat
privada el règim d’horaris, infraccions i sancions previstes en aquesta ordenança.
3. Aquesta Ordenança no és d’aplicació a les instal·lacions complementàries de les activitats principals
muntades amb motiu de celebracions ocasionals i d’actes festius populars; en aquest cas, es regeixen
pels requisits establerts en l’autorització municipal corresponent.
4. Es sotmeten a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança els usos i les activitats privades que es
desenvolupin dins el terme municipal de Sils.

Article 3. Principis generals sobre la utilització de la via pública
1. Les vies, els espais públics i les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi estan ubicats són destinats a l’ús
comú general per part del conjunt dels ciutadans, sota els principis de llibertat individual i respecte a les
persones.
2. Les activitats que es desenvolupin a la via pública no podran limitar els drets dels altres usos generals,
llevat que existeixi una llicència o una concessió d’ús comú especial o privatiu.
Article 4. Definicions.
a) Terrassa: s’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure
d’edificació, en domini públic on s’ubiquen taules, cadires, para-sols i d’altres, com estufes, jardineres o
baranes, per a ús públic i annexes a un establiment d’hostaleria, restauració o similar situat en planta
baixa.
b) Vetllador: són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i, com a màxim, 2
laterals.
c) Mobiliari: s’entén per mobiliari, la instal·lació de taules, cadires, estufes, jardineres, arbusts, para-sols
i similars, que formen part d’una terrassa o un vetllador. Tots aquests elements hauran de ser
desmuntables.
d) Mobiliari auxiliar: s’entén per mobiliari auxiliar els mobles auxiliars, cablejat elèctric i altres, que
formen part d’una terrassa o un vetllador. Tots aquests elements hauran de ser desmuntables.
e) Elements de barrera: aquells elements que aïllin físicament la zona de trànsit rodat amb la zona de
terrassa o vetllador.
f) Establiment d’hostaleria, restauració o similar: són aquells locals oberts al públic que tenen com a
activitat principal subministrar de manera habitual i mitjançant pagament, menjar i begudes per a que
siguin consumits, com són bars i restaurants. Són assimilats a aquesta classificació els establiments de
comerç alimentari tipus pastisseries, gelateries, xarcuteries, cellers, forns i establiments similars.
g) Temporada: és el termini de vigència de l’autorització.
CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE SER INSTAL·LATS.

Article 5. Determinació d’elements.
1. Terrasses i vetlladors
a) Terrasses:
- Mides: la llargada màxima de la terrassa serà l’ample de la façana, tenint en compte el previst a l’art. 9.
La profunditat màxima dependrà en cada cas depenent de l’amplada de la vorera, o de si es col·loca a la
calçada, segons l’art. 10.
- L’espai ha de ser diàfan i està permesa la col·locació d’una barana calada per 3 costats. La barana serà
sempre obligatòria en cas d’ocupació de la calçada. L’alçada de la barana serà entre 90 cm i 100 cm, no
podent estar, en cap cas, ancorada a terra.
- El muntatge de la tarima de la terrassa es farà a la calçada i serà obligatori sempre que hi hagi desnivell
entre la calçada i la vorera, havent-la d’elevar fins arribar a l’alçada de la vorera. Aquesta tarima haurà
de ser desmuntable i assegurar l’evacuació d’aigües pluvials mentre estigui muntada.
b) Vetlladors: a més del descrit a l’apartat anterior, cal donar compliment a:
- L’alçada mínima serà de 2,5 metres i l’alçada màxima de 2,70 metres.
- L’amplada màxima dependrà de les característiques de la vorera o de la calçada, segons l’art.
10.
- Paraments verticals: està permès un màxim de dos paraments laterals sempre que siguin
mòbils. El parament haurà de ser transparent en més d’un 90% de la seva superfície. El material
haurà de ser el mateix que el del cobert.
- L’estructura serà de fusta o perfils metàl·lics acabats en colors mate segons els colors establerts
en l’apartat “Cobert”.
- Cobert: Seran de roba de lona o tela. Es prohibeix la utilització de lona plastificada o plàstic. Els
colors hauran ser terrossos.
- El pla del cobriment del vetllador s’entendrà com un pla unitari, continu, que aboca l’aigua de la
pluja cap al costat més allunyat del pas dels vianants.
2. Mobiliari
a) Taules i cadires: seran preferentment d’alumini, acer inoxidable o fusta. Les taules i cadires hauran
d’harmonitzar entre sí, d’acord amb l’establer a l’article 6. Les taules i cadires disposaran de topalls de
plàstic o goma en les seves potes que ajudin a esmorteir el soroll que provoca el seu arrossegament o
manipulació.
b) Para-sols: els para-sols seran de material tèxtil, llisos, seguint els criteris descrits als coberts. El suport
serà lleuger i desmuntable i no es podran ancorar a terra. La projecció en planta dels para-sols no
sobrepassarà els límits de la terrassa. Tots els components deixaran una alçada lliure de, com a mínim,
2,20 m, i un màxim de 2,50 m. En cap cas podran estar tapats pels laterals.
3. Jardineres: S’autoritza una línia de jardineres al llarg de l’ocupació de la terrassa per tal de separar els
usuaris de les terrasses de la calçada. L’alçada màxima del conjunt serà d’ 1,00 m.
4. Elements de barrera: es podran instal·lar baranes o elements de barrera que aïllin físicament la zona
de trànsit rodat amb la zona de terrassa. Podran ser de material metàl·lic, vidre de seguretat, de fusta o
combinació de tots ells. En qualsevol cas, els Serveis Tècnics Municipals determinaran la idoneïtat de la
instal·lació pretesa. No es podran ancorar al terra.
5. Estufes: tot i que es desaconsella l’ús d’estufes a la via pública per anar en contra dels criteris
d’eficiència energètica, en cas que es decideixin col·locar, només podran ser models homologats pel
Departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya, i disposar del certificat d’homologació de la
comunitat europea. Només s’autoritzarà la col·locació d’estufes a terrasses i vetlladors que tinguin a
partir de 4 mòduls, entenent per mòdul el grup d’una taula i quatre cadires. Podrà col·locar-se un màxim

d’una estufa per cada 4 mòduls dins l’àmbit de la terrassa. Les estufes a col·locar hauran de ser de baix
consum i l’opció que tingui més cura amb el medi ambient. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb
el disseny dels elements que configuren la terrassa. En cas de ser estufes de gas propà (GLP), aquestes
s’hauran d’adaptar a la normativa europea fixada en la Directiva 90/396/CEE, de 29 de juny de 1990,
relativa a la proximitat de les legislacions dels Estats Membres que fa referència als aparells de gas o, en
el seu cas, aquella que es trobi vigent en cada moment.
No es podran instal·lar estufes a menys de 2 m de la línia de façana dels immobles ni d’altres elements
com poden ser arbres, fanals, etc. L’establiment haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A113B, ubicats en lloc de fàcil accés.

Article 6. Homogeneïtat d’elements.
1. 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, havent-se d’adaptar, en el seu cas, per provocar
les mínimes molèsties possibles. A més de complir amb tots els requeriments establerts en aquesta
ordenança, hauran d’harmonitzar entre sí i amb l’entorn en cromatisme, materials i disseny.
2. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment han d’estar fets amb
materials de similar color, disseny i textura.
3. En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que
distorsionin amb l’entorn arquitectònic.
Article 7. Retirada d’elements.
1.Una vegada finalitzat l’horari d’autorització de l’activitat, s’haurà de recollir i assegurar el mobiliar. 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.
2. L’ocupació del sòl per a la realització del muntatge de les instal·lacions podrà començar, com a
màxim, tres dies abans del període autoritzat; i l’ocupació del sòl per a la realització del desmuntatge de
les instal·lacions podrà acabar, com a màxim, tres dies després del període autoritzat.
3. Les terrasses i els vetlladors s’hauran de retirar temporalment, sense dret a indemnització, de
determinats carrers, en les situacions o jornades especials que determini l’Ajuntament, com poden ser
obres al carrer, actes especials (concerts, manifestacions, actes de la Festa Major, etc.) o diades festives
com la Diada de Sant Jordi, l’11 de setembre, o similars.
Article 8. Instal·lació elèctrica.
1. No es permet cap tipus d’instal·lació elèctrica a les terrasses.
2. En cas de realitzar-se instal·lació elèctrica als vetlladors, aquesta es realitzarà per part d’una empresa
instal·ladora autoritzada i es realitzarà d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
3. Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, el vetllador s’haurà de deixar sense
subministrament elèctric.
4. No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric a nivell del sòl que pugui suposar un
perill o entorpir el pas de vianants o usuaris dels vetlladors.

5. No es permetrà cap instal·lació elèctrica que hagi de creuar un carrer de més de 7 m d’amplada.
6. La instal·lació elèctrica del vetllador que hagi de creuar la calçada des de l’establiment, en els casos
permesos segons el punt anterior, estaran subjectes a l’acompliment de les següents normes:
- Els conductors s’instal·laran penjats d’un cable fiador d’acer galvanitzat, disposat de manera
horitzontal, fixats mitjançant abraçadores espaiades a un màxim de 40 cm.
- Els cables fiadors es fixaran als edificis mitjançant ferramenta encastable resistent a la
intempèrie, de la mateixa manera a les terrasses es disposarà un pal convenientment ancorat a
terra per fixar-hi l’altre extrem del cable fiador. L’alçada mínima sobre la calçada no serà mai
inferior a 4,5 m.
- Els conductors aniran adossats a la façana o pal fins arribar al cable fiador. En els trams que els
conductors quedin a una alçada sobre el terra inferior a 2,5 m caldrà protegir-los amb un tub
rígid de PVC resistent a la intempèrie, de grau 7 de resistència de xoc segons norma UNE
20.324. Es prendran les mesures adients per evitar l’acumulació d’aigua en els tubs de
protecció.
- En l’origen de tota línia que surti a l’exterior, s’hi hauran de posar les proteccions pertinents
segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- En cap cas es permetrà que els conductors o altres elements es pengin en els arbres o altres
accessoris no disposats per aquest efecte.
CAPÍTOL III. Superfícies i ocupacions.
Article 9. Condicions generals.
1. L’ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses i vetlladors no dificultarà la circulació de
vianants i d’altres usos, tenint sempre en compte les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat.
2. 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, places, carrers peatonals, etc.). En cas que la façana del local tingui una amplada
inferior a 4 metres lineals, podrà ésser ocupat el tram corresponent a la finca veïna contigua, prèvia
autorització escrita del seu titular (que haurà de ser renovada cada cop que es renovi la llicència).
3. De manera excepcional, per raons de dinamització de determinats entorns urbans degudament
motivades, es podrà autoritzar la instal·lació en llocs propers a l’establiment. En el cas de places o
passeigs centrals, l’autorització permetrà l’ocupació del tram de sòl situat davant del propi establiment.
Excepcionalment pot autoritzar-se una ocupació longitudinal major quan l’esmentada ocupació sigui
compatible amb els usos existents.
4. No s’autoritzarà cap ocupació davant d’entrades d’immobles ni de sortides d’emergència.
5. En qualsevol cas es respectaran els arbres, els escocells, parterres, el mobiliari urbà i els seus accessos
i els passos de vianants.
6. L’espai autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenir-se en perfectes condicions d’higiene i
neteja, amb l’obligació d’escombrar i fregar a diari.
7. 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.
8. No s’autoritzaran traspassos de llicències d’ocupació de via pública.

9. S’hauran de deixar completament lliures per a la seva utilització immediata pels serveis públics
corresponents les boques de reg, els hidrants, els registres de clavegueram, les parades de transport
públic, els centres de transformació i arquetes de registre dels serveis públics.
10. Es prohibeix l’ocupació del domini públic amb mostradors o vitrines expositores, elements objecte
de venda en el propi establiment, màquines expenedores de refrescs, tabacs o altres articles, arcons
frigorífics, màquines recreatives o d’atzar, aparells infantils o qualsevol altre semblant, ni altres
elements no assenyalats en aquesta ordenança, si no és amb una autorització específica.
11. No es podran emmagatzemar o apilar a la via pública productes o materials objecte de la instal·lació.
12. No podrà ésser ocupada més superfície que l’assenyalada en l’autorització que faculta, únicament, la
instal·lació de taules, cadires, jardineres, tendals o similars que tindran caràcter de desmuntables. Les
plantes, para-sols, veles, etc. estaran inclosos en el total de la superfície autoritzada.
13. Tota terrassa i vetllador hauran de ser adaptats pel que fa a l’accessibilitat de persones amb
mobilitat reduïda. Així mateix, la superfície de la terrassa autoritzada computarà a efectes de
compliment del Codi d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques de la Generalitat de
Catalunya.
Article 10. Superfícies d’ocupació.
1. Les superfícies d’ocupació autoritzada tindran les següents limitacions:
a) Voreres de menys de 2,50 metres d’amplada: en cap cas s’autoritzarà cap tipus d’ocupació de la
vorera.
b) Voreres de 2,50 a 3,50 metres d’amplada: es defineix una franja de pas per al vianants de 1,50 metres
d’amplada. La resta es pot ocupar.
c) Voreres de més de 3,50 metres d’amplada: es defineix una franja de pas per al vianants de com a
mínim la meitat de l’amplada de la vorera. La resta es pot ocupar.
d) Passeigs centrals: en qualsevol cas es deixarà un pas lliure per als vianants amb una amplada mínima
de 2,00 metres.
e) En els carrers, passatges, etc., amb una amplada menor de 3 metres no s’autoritzarà cap tipus
d’ocupació.
f) En els espais oberts tals com places, voreres de grans dimensions i d’altres, l’Ajuntament fixarà els
perímetres dins els quals permetrà la instal·lació de terrasses i altres instal·lacions de manera específica
i puntual, tenint en compte que les ocupacions no dificultin l’accés dels vehicles del cos de bombers i
d’altres cossos i forces de seguretat.
2. Com a norma general no serà autoritzable la ubicació de terrasses i vetlladors en espais oberts al
trànsit rodat. No obstant, previ informe de la Policia Local, podrà autoritzar-se excepcionalment la
ubicació de terrasses i vetlladors en zones d’aparcament de les vies públiques obertes al trànsit rodat
quan garanteixin una adequada protecció del trànsit mitjançant la ubicació d’elements de barrera. Així
mateix, quan la terrassa estigui ubicada contigua a la vorera, s’haurà d’instal·lar una tarima que iguali
l’alçada de la terrassa amb la de la vorera, de manera que no hi hagi separació entre la vorada i la
tarima. En tots els casos els elements instal·lats hauran de ser desmuntables i assegurar l’evacuació
d’aigües pluvials.

En cap cas la terrassa sobrepassarà els límits de l’aparcament. Caldrà que existeixin baranes laterals o
elements delimitadors dels extrems de la tarima en la seva frontera amb els vehicles.
3. La col·locació de terrasses i vetlladors, i el mobiliari i mobiliari auxiliar que forma part d’aquests,
haurà de mantenir una separació respecte a d’altres elements de la via pública en els següents termes:
- Escossells dels arbres o elements d’enllumenat públic: 0,20 m
- Vorada del carrer: 0,20 m
- Bústies, bancs, cabines, quioscos ONCE, passos de vianants, elements ’informació-propaganda,
guals de vehicles: 2,00 m
- Elements de senyalització: 1,00 m
- Marquesines de transport públic: 2,00 m
- Carril bici: quan a la vorera on es vulgui ubicar la terrassa o vetllador hi hagi un espai reservat
per al carril bici, per a la determinació de l’amplada d’aquesta s’haurà de descomptar l’amplada
del carril bici.
4. El titular de la llicència d’ocupació haurà de delimitar l’espai autoritzat, mitjançant unes marques de
pintura antilliscant de color blanc, de 4 cm d’amplada i 4 cm de llargada, a les cantonades de la
superfície autoritzada.
5. Per delimitar la demarcació de cada terrassa es permetrà acotar l’ocupació mitjançant fites fixes
(elements barrera, jardineres, etc.) als seus extrems, que no es podran ancorar en cap cas al terra i que
estaran inclosos en el total de la superfície autoritzada.
Article 11. Criteris especials.
1. Per a carrers o zones singulars del municipi, podran ésser definits nous criteris especials en allò que fa
referència a superfícies d’ocupació i tipus de terrasses.
2. La definició de la superfície d’ocupació estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol
modificació de les vies i places.
3. Els possibles conflictes sobre ocupacions, superfícies i d’altres, seran resolts per l’Ajuntament, prèvia
audiència dels interessats.
4. L’Ajuntament es reserva la facultat de fer la distribució que cregui oportuna en els espais públics,
atenent a les necessitats dels veïns, usuraris i titulars dels locals.
CAPÍTOL IV. Ús i horaris.
Article 12. Usos admesos.
1. Els usos admesos en les terrasses i vetlladors seran els compresos per als establiments d’hostaleria,
restauració o similar definits a l’article 4 de la present Ordenança.
2. Únicament es permetrà la instal·lació del mobiliari i mobiliari auxiliar que forma part de terrasses i
vetlladors, és a dir, taules, cadires, jardineres, baranes, estufes, para-sols, vetlladors i similars, en les
condicions indicades en la llicència atorgada. Tots aquests elements hauran de ser desmuntables i
donaran compliment a les característiques establertes a l’art. 5 d’aquesta Ordenança.
3. Es permetrà la col·locació d’un element o pissarra d’informació. Aquest element haurà de situar-se
exclusivament dins el perímetre autoritzat com a terrassa o vetllador.

4. En les terrasses i vetlladors no s’admetrà cap mena de font acústica, musical o ambiental, ni música
en viu o qualsevol altre tipus d’espectacle. En els casos que de manera extraordinària es vulgui fer
música en viu o qualsevol altre tipus d’espectacle, s’haurà de demanar autorització explícita a
l’Ajuntament.
5. Per tal de garantir al màxim el descans dels veïns el soroll ambient de les terrasses i vetlladors haurà
de respectar, en tot moment, els nivells màxims de decibels que fixi la normativa sectorial en matèria de
sorolls.
6. El titular de l’autorització serà responsable d’advertir al públic assistent dels possibles incompliments
dels seus deures cívics, tals com la producció de sorolls, l’obstrucció del trànsit de persones i d’altres
similars, disposant, en cas necessari i quan ho determini l’Ajuntament, d’una persona encarregada de
vetllar perquè no es produeixin alteracions de l’ordre públic.
Article 13. Durada de l’autorització.
1. La durada de l’autorització de terrasses i vetlladors podrà ser per:
- La temporada d’estiu, entenent com a tal la compresa entre el 15 d’abril i el 14 d’octubre
- Tot l’any natural.
2. La durada de l’autorització de terrasses i vetlladors podrà ser com a màxim d’un any. Si es donen les
circumstàncies establertes a l’article 19 de la present Ordenança, les llicències es podran renovar
conforme el procediment establert en l’esmentat precepte.
3. La durada de l’autorització per a la col·locació d’estufes només podrà ser de 4 mesos, entenent com a
tal el període comprès entre el 15 de novembre i el 15 de març.
4. En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit.
Article 14. Horaris.
1. Els horaris màxims d’obertura i tancament de les terrasses i els vetlladors seran els següents:
Pel que fa a terrasses i vetlladors annexes a establiments d’hostaleria i restauració:
Estiu: de diumenge a dijous i dies festius fins a les 23:30 hores i divendres, dissabte i vigílies de
festius fins a les 00:30 de la matinada.
Hivern: de diumenge a dijous i dies festius fins a les 22 hores i divendres, dissabtes i vigílies de
festius fins a les 23:30 hores.
2. La terrassa o vetllador no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del matí.
3. En qualsevol cas es fixa una tolerància que en cap cas serà superior a 20 minuts, per a la instal·lació i
recollida i neteja de la zona ocupada per les terrasses i els vetlladors.
4. Tant al matí com a la nit, la recollida i col·locació del mobiliari es realitzarà amb el màxim silenci
possible, evitant l’arrossegament i colpeig del mobiliari.
5. En la celebració de festes populars (Festa Major, etc.) no seran d’aplicació aquests horaris. En aquest
cas, els horaris els determinarà l’Ajuntament, atenent les circumstàncies concretes, mitjançant Decret
d’Alcaldia.
CAPÍTOL V. Llicències

Article 15. Subjecció a llicència municipal
La instal·lació de terrasses i vetlladors en els espais de domini públic municipal requereix la prèvia
obtenció d’una llicència municipal.
Article 16. Titular de la sol·licitud
Podrà sol·licitar la llicència municipal per a la instal·lació de terrasses i vetlladors en els espais de domini
públic municipal el titular de la llicència municipal d’activitats, o de la corresponent comunicació prèvia
de l’activitat degudament formalitzada, dels establiments d’hostaleria, restauració i similars definits en
l’article 4 de la present Ordenança, o persona que legalment els representi.
Article 17. Documentació per a l’atorgament de la llicència.
1. En cap cas s’atorgaran llicències per a la instal·lació de terrasses o vetlladors en els espais de domini
públic municipal si el titular de l’activitat desenvolupada no disposa de llicència d’activitat i control
inicial favorable i sense deficiències, o de la corresponent comunicació prèvia de l’activitat degudament
formalitzada.
2. La sol·licitud de llicència per a la instal·lació de terrasses o vetlladors en els espais de domini públic
municipal s’haurà de formular en el model oficial corresponent (instància genèrica o la instancia
específica que pugui crear l’Ajuntament).
3. La sol·licitud de llicència per a la instal·lació de terrasses o vetlladors en els espais de domini públic
municipal s’haurà de formular mitjançant una sol·licitud, adjuntant les següents dades i documentació:
a) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de l’interessat, quan es tracta de
persones físiques i, quan es tracta de persones jurídiques, les dades seran les del número d’identificació
fiscal.
b) Quan el signant actuï per representació, s’haurà de fer constar el nom, cognoms, adreça, dades del
document nacional d’identitat i qualitat en què obra el signant mitjançant poder notarial o autorització.
c) Plànol de situació del local.
d) Plànol de planta i alçat 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:
- Superfície de la zona prevista d’ocupar.
- La implantació prevista de taules i cadires, així com d’altres elements que sigui previst
d’instal·lar.
- Caldrà dibuixar el conjunt de mobiliari urbà i els altres elements assenyalats a l’article 5
(escossells, bancs, etc.) que poguessin existir en la zona d’influència de la terrassa.
- Assenyalar la façana i porta d’accés pertanyent al propi local.
- Assenyalar els passos de vianants de les seves proximitats.
- Assenyalar els portals d’accés als edificis d’habitatges propers.
- Assenyalar els guals situats en les proximitats.
- Altres elements d’interès.
e) Fotografia de l’espai a ocupar.
f) Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendals, para-sols, etc., detallant
materials, textures i colors a emprar, en el seu cas.

g) En les terrasses o vetlladors amb jardineres s’haurà d’aportar plànol en el que es grafiïn i fixin el tipus
de jardineres a col·locar i la seva situació física indicant el nombre d’elements a col·locar.
h) En les terrasses o vetlladors amb estufes s’haurà d’aportar una memòria relativa a les característiques
tècniques, físiques i estètiques de l’estufa, una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als
elements instal·lats pel mateix en la via pública, certificat d’homologació de l’estufa i, per últim, plànol
de planta i secció de la terrassa indicant la ubicació de les estufes preteses.
i) En vetlladors amb instal·lació elèctrica, caldrà presentar un certificat elèctric conforme la instal·lació
s’ha realitzat per part d’una empresa instal·ladora autoritzada i s’ha seguit el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
j) Fixació de la durada de l’ocupació en base al que determina l’article 13 d’aquesta ordenança.
k) Indicació de la superfície de l’interior del local de l’activitat.
l) L’autorització del propietari de la finca veïna, en cas que sigui necessari.
m) Document de compromís de finalització del desmuntatge de la totalitat de la instal·lació i de
reposició dels elements de mobiliari urbà afectats, en els tres dies següents al darrer dia del període
autoritzat.
Article 18. Procediment per a l’atorgament de la llicència i resolució:
1. Un cop s’ha rebut la sol·licitud i la documentació, el servei tècnic competent verifica el compliment
dels requisits generals i la documentació presentada.
2. Les llicències s’han d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini màxim d’un mes. Aquest
termini es començarà a comptar a partir del dia de la presentació de la sol·licitud. Vençut el termini
màxim sense haver-se notificat la resolució expressa, la llicència haurà d’entendres denegada, al poderse adquirir facultats relatives al domini públic.
3. El termini per a la resolució i notificació de la llicència es suspendrà quan es requereixi a l’interessat
l’aportació de documentació o l’esmena de deficiències; reprenent-se el termini un cop presentada la
documentació o esmenades les deficiències. Transcorregut el termini concedit per a l’aportació de la
documentació o l’esmena de les deficiències, sense que aquestes hagin tingut entrada a l’Ajuntament,
es tindrà per desistit a l’interessat en la seva petició, prèvia resolució, la qual haurà de notificar-se.

Article 19. Procediment per a la renovació d’una llicència:
1. En el supòsit de terrasses i vetlladors que ja hagin obtingut llicència conforme a la present Ordenança
i no incloguin cap modificació en relació al contingut de la llicència obtinguda, el procediment a seguir
serà el següent:
La renovació de la llicència es produirà per comunicació adreçada a l’Ajuntament amb les
característiques previstes en la llicència inicial. En els anys posteriors a l’atorgament de la llicència
inicial, caldrà presentar, cada any, una sol·licitud de comunicació on consti el termini d’ocupació de via
pública que es demana aquell any i efectuar el pagament de la taxa preceptiva.
En cas de produir-se canvi de titularitat o de característiques de la terrassa o vetllador, s’haurà de
comunicar a l’Ajuntament i fer el tràmit com una nova llicència.

Article 20. Condicions generals de la llicència.
1. La manca de pagament de tributs s’entendrà com a renúncia expressa a la llicència concedida. En el
cas que el titular estigui interessat en obtenir una altra llicència amb posterioritat a l’impagament
esmentat, caldrà tramitar-la com si d’una nova llicència es tractés.
2. 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.
3. Les autoritzacions s’atorgaran a precari, sense perjudici a 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.
4. 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.
5. L’Ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per causes justificades d’interès públic. Els usos
hauran de cessar, sense dret a indemnització, quan l’Ajuntament així ho acordi, prèvia tramitació
d’expedient contradictori, de conformitat amb l’article 88 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals, aprovat per Decret de la Generalitat 179/1995, de 13 de juny.
6. 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 o calçada afectats.
7. El titular de la llicència és el responsable de l’acompliment de les obligacions que estableixen les
ordenances municipals i d’altres disposicions aplicables.
8. L’Ajuntament no es farà càrrec dels danys i perjudicis que el muntatge de la terrassa o vetllador o la
seva presència a la via pública causin a tercers. En cas de produir-se, aquests hauran de quedar coberts
per l’assegurança de responsabilitat civil del local.
9. En cas de cessament de l’activitat que suposi el tancament al públic de l’establiment durant un
període temps superior a dos mesos de forma ininterrompuda, s’entendrà sense efecte l’autorització de
terrasses o vetlladors, amb l’obligació per part del titular autoritzat a la reposició de la via pública en
l’estat en el que es trobava en el moment abans de l’autorització.
Article 21. Taxes.
1. 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.
2. La llicència no serà efectiva si no s’ha pagat la taxa corresponent.
Article 22. Fiança.
No s’exigirà la constitució de fiança per a la instal·lació de terrasses i vetlladors.
Article 23. Revocació de la llicència.

1. La llicència serà revocada, sense dret a indemnització, per:
- Manca de conservació de la senyalització de la Terrassa o vetllador, tendals, jardineres i
mobiliari o d’higiene i neteja en la terrassa o vetllador i la seva zona d’influència.
- Per l’ús indegut de la terrassa o vetllador.
- Per modificació de les circumstàncies en raó de les quals va ésser atorgada la llicència.
- Per causes justificades d’interès públic.
2. S’haurà de notificar la resolució a l’interessat, donant un termini de 10 dies per a realitzar qualsevol
al·legació que cregui oportuna.
3. Quan la revocació esdevingui per l’incompliment de les condicions de la llicència d’ocupació de la via
pública, comportarà, a més, l’aplicació de la corresponent sanció.
CAPÍTOL VI. Règim disciplinari i sancionador.
Article 24. Règim disciplinari i sancionador.
La Policia Local i els Serveis Tècnics Municipals podran inspeccionar i fiscalitzar en qualsevol moment
l’ús de l’espai autoritzat al titular de la llicència.
Article 25. Infraccions.
1. Les infraccions de les normes contingudes en aquesta ordenança es classificaran en lleus, greus i molt
greus.
2. Són faltes lleus:
a) La falta d’ornat i neteja en la terrassa o vetllador o en el seu entorn.
b) L’incompliment de l’horari de tancament per excés en menys de mitja hora.
c) El deteriorament lleu en els elements del mobiliari urbà annex o colindant a l’establiment que es
produeixin com a conseqüència de l’activitat objecte de la llicència.
d) L’ocupació del domini públic amb una superfície superior a l’autoritzada, en un excés de fins a un
20%.
3. Són faltes greus:
a) La reiteració per dues vegades en la comissió de faltes lleus.
b) L’ocupació de major superfície de l’autoritzada en més d’un 20% i inferior al 50%.
c) La falta d’exhibició o l’exhibició defectuosa, de la llista de preus o títol habilitant d’ocupació.
d) L’emmagatzematge o apilament fora de l’espai concedit per la llicència de productes o materials
objecte de la instal·lació.
e) L’emissió de sorolls per sobre dels límits autoritzats al sector.
f) L’incompliment de l’horari de tancament per excés en més de mitja hora sense arribar a l’hora.

g) La instal·lació de terrasses o vetlladors en un emplaçament diferent a l’autoritzat.
h) La instal·lació de taules, cadires, para-sols, tendals, etc. que continguin publicitat.
i) La instal·lació de qualsevol tipus de rètols, tanques publicitàries o altres elements de reclam.
j) La utilització de mobiliari diferent a l’autoritzat.
k) La no exhibició de les llicències municipals preceptives als inspectors o autoritats municipals que ho
sol·licitin.
l) La col·locació d’elements que impedeixin o dificultin l’accés a edificis, locals comercials o de serveis;
passos de vianants degudament senyalitzats, sortides d’emergències i guals autoritzats per
l’Ajuntament, així com la visibilitat de les senyals de trànsit.
m) L’ocupació de boques de reg, hidrants, registres de clavegueram, parades de transport públic,
centres de transformació i arquetes de registre dels serveis públics de forma que impedeixi la seva
utilització immediata pels serveis públics.
4. Són faltes molt greus:
a) La reiteració en dues faltes greus.
b) La desobediència als requeriments dels inspectors i autoritats.
c) L’ocupació de major superfície de l’autoritzada en més d’un 50%.
d) No desmuntar les instal·lacions una vegada finalitzat el període de la llicència o quan així fos ordenat
per l’autoritat municipal.
e) Instal·lar qualsevol tipus d’ornament no autoritzat per l’Ajuntament.
f) L’incompliment de l’horari de tancament per excés d’una hora o superior.
g) El deteriorament greu dels elements de mobiliari urbà i ornamentals annexos o colindants a
l’establiment que es produeixin com a conseqüència de l’activitat objecte de la llicència.
h) La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent autorització o en un període no
autoritzat.
5. En el cas que l’incompliment sigui considerat com a falta molt greu, amb independència de la
caducitat de la llicència atorgada i la corresponent sanció, hi haurà la impossibilitat d’obtenir-ne una
altra durant l’any següent.
Article 26. Graduació de les sancions.
1. Les sancions a les infraccions tipificades en l’article anterior són les següents:
a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multes des de 150 fins a 400 €.
b) Les infraccions greus es sancionaran amb multes des de 401 fins a 1.000 €.
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes des de 1.001 fins a 3.000 €.

2. Les sancions seran graduades, en especial, en atenció als següents criteris:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats.
c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa
quan això s’hagi declarat per resolució ferma.
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció
no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes infringides.
Article 27. Procediment sancionador.
Sense perjudici de les especificitats establertes en aquesta ordenança o en la legislació sectorial, el
procediment sancionador aplicable serà el regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
Disposició transitòria única
Els vetlladors o terrasses existents a l’entrada en vigor de la present Ordenança i que hagin fet efectiva
la taxa corresponent, disposaran d’un termini de dos anys, des de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança, per adaptar-se a la mateixa i sol·licitar la corresponent llicència conforme a aquesta
Ordenança.
Disposició derogatòria
Es deroguen totes les normes que s’oposin a la present Ordenança.
Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un vegada aprovada definitivament i publicat el seu text íntegre al
butlletí Oficial de la província de Girona, quan hagi transcorregut el termini que preveuen els articles
65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases dels Règim Local, i continuarà vigent
fins que es modifiqui o es derogui expressament. »

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu,
davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
L’alcalde president,

Martí Nogué Selva.
Sils, 2 de febrer de 2017.

