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ORDENANÇA REGULADOR DE L’ÚS PRIVATIU COMERCIAL DE LA VIA 
PÚBLICA PER OCUPACIÓ TEMPORAL AL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA D'ARO 
 
 
CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte de la regulació 
L'objecte de la present ordenança és regular l’ús privatiu per ocupació comercial i/o de 
restauració temporal de la via pública, que no comporti transformació del domini públic, 
quedant-ne excloses les fires artesanals i les activitats municipals, i les ocupacions dels serveis 
públics, entre altres. 
 
Aquesta ordenança establirà els criteris ordenadors que han de regir l’atorgament de llicències 
per a la instal·lació de terrasses i/o vetlladors, així com elements per ocupació comercial a les 
places,carrers i espais públics, en I'àmbit territorial del municipi de Santa Cristina d'Aro. 
 
Article 2.- Definicions 
Als efectes d'aquesta Ordenança, tenen la consideració de: 

a) Via pública 
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per via pública els vials i espais destinats a 
donar accés a les propietats, establint la seva comunicació i relació, i que els plans 
urbanístics vigents recullen dins els sistemes generals o locals de comunicació. 

 
b) Vianant 
S’entén per vianant qualsevol persona que circula i utilitza la via pública. 

 
c) Terrassa 
S'entén per terrassa aquell espai degudament senyalitzat, ubicat en un lloc obert i lliure 
d`edificació, en domini públic, on s’ubiquen taules, cadires i para-sols per a ús públic i 
annexes a un establiment d’hostaleria, restauració o assimilats situats en planta baixa. 

 
d) Vetllador 
S’entén per vetllador, les terrasses que compten amb proteccions a la coberta. 

 
e) Termini 
És el termini de vigència de la llicència. 

 
La durada podrà ser: 
- “TEMPORADA”: Per sis (6) mesos o de temporada d”estiu, entenent com a tal la 
compresa entre l`1 d’abril i el 30 de setembre. 
- “ANUAL”: Per dotze (12) mesos o temporada anual, compresa entre l'1 de gener i el 
31 de desembre. 

 
f) Establiments d'hostaleria, restauració o assimilats 
S`entén com a establiments d`hostaleria, restauració o assimilats, als efectes d`aquesta 
ordenança, els compresos al catàleg establert a |'Annex I del Decret 112/2010, de 31 
d'agost, pel qual s”aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i 
que estan subjectes a les disposicions de la Llei 11/2009, del 6 de juny, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

 
g) Establiments comercials 
S`entén com a establiments comercials com els locals, construccions, instal·lacions o 
espais coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si 
aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica o ocasional i 
independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans 
automàtics, d’acord amb l’article 5 del decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials. 
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En aquesta ordenança, s’utilitzarà genèricament el terme terrasses, que inclourà els vetlladors, 
excepte en els casos en que la mateixa normativa es faci especial distinció entre tots dos tipus. 
 
Article 3.- Finalitats 
Les finalitats són: 
 

a) Garantir que l’ús privatiu de la via pública no pertorbi l’ús a que tenen un dret general 
totes i tots els usuaris. 

 
b) Afavorir una imatge de conjunt de la via pública que tingui una estètica agradable, 
sense elements que en pertorbin l’ús general. 

 
c) Garantir una continuïtat en la línia de passeig de vianants per la via pública, evitant 
que aquests deixin d’arribar a tots els llocs per una incomoditat en l’ús de la via 
provocat per l’aprofitament privatiu. 

 
Article 4.- Àmbit d’aplicació 
A la via pública del municipi de Santa Cristina d’Aro, concretament totes les voreres o zones 
destinades a vianants, així com als vials destinats al transit o estacionament de vehicles, del 
municipi amb les quals confronti un local comercial o de restauració i que tinguin l’amplada 
suficient per a permetre la convivència de l’ús privatiu i l’ús comú general, o la possibilitat 
d’establir rutes alternatives suficients. 
 
Article 5.- Subjectes 
Poden sol·licitar l’ús privatiu d’una part del domini públic municipal destinat a aparcament, 
voreres o zones de vianants: 
- Tots els titulars de negocis amb títol habilitant que confrontin en planta baixa amb la via 
pública i que vulguin ampliar la seva oferta a la via pública, siguin de restauració o de venda. 
 
Article 6.- Requisits previs per sol·licitar l’ús privatiu comercial de la via publica 
Per admetre la sol·licitud, s’haurà de donar compliment als següent requisits: 
 

a) Per a sol·licitar la llicència municipal caldrà acreditar que l’establiment es troba 
degudament legalitzat des del punt de vista de la normativa ambiental i que s’està al 
corrent del pagament de tots els impostos i taxes municipals. 

 
b) Les autoritzacions d’ocupació de la via pública amb taules i cadires només es podran 
atorgar als titulars d’establiments dedicats a bar, bar restaurant, restaurant i comerços 
que comptin amb autorització per oferir menjar i begudes per consumir en el mateix 
establiment. 

 
c) Es podrà ocupar en amplada la mateixa de la façana del local en planta baixa 
confrontant a la via pública a ocupar, excepcionalment s’autoritzaran amplades 
superiors i s’acredita que no hi ha perjudici de tercers, i en llargada, depenent de 
l’amplada de la vorera, i d’acord amb els senyals marcats a cada vorera per la 
inspecció municipal, seguint els criteris específics de l’ordenança i els imposats en la 
llicència de la Junta de Govern Local en cada cas. No s'autoritza cap ocupació davant 
d'escaIes de veïns, així com tampoc davant de sortides d'emergència. Podrà ésser 
ocupat el tram corresponent a l`establiment veí o contigu, amb prèvia autorització 
escrita del seu titular. 

 
Article 7.- Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats 
 

7.1.- En general, s'admetrà la instal·lació de taules, cadires i para-sols. En el cas de les 
activitats comercials s’admetrà expositors, tarimes o similars. Tots aquest elements han 
d'ésser desmuntables. Tanmateix s'admetrà la col·locació de jardineres i/o paravents,  
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tant de forma longitudinal a la vorera per tal de separar o preservar als usuaris de les 
terrasses i/o vetlladors, de la calçada com de forma perpendicular a la vorera tancant  
 
l'espai pels laterals de la terrassa. En temporada d'hivern s`admetrà la col·locació 
d’estufes. 

 
Tots aquests elements s'ajustaran al que es disposa al Catàleg d’elements per l’ús 
privatiu comercial a la via pública que s`incorpora com a annex 1 de la present 
ordenança. 

 
Tots aquests elements han de quedar instal·lats sempre dins I`àmbit de la ocupació. 
Excepcionalment s'admetrà : 
- En zones específiques i ateses les seves característiques (pendent de paviment, 
harmonització, etc.), la instal·lació d'altres elements singulars, com és el cas 
d’entarimats, prèvia aprovació del projecte per part del servei tècnic i de la policia 
municipal de l'Ajuntament. 

 
7.2.- En termes generals, les taules, les cadires, para-sols i altres elements que es 
col·loquin seran del material menys sorollós possible i, a més de complir amb tots els 
requeriments establerts en aquesta disposició, hauran d'harmonitzar entre si i amb 
l`entorn en cromatisme, els materials, el disseny i la il·luminació. 
Un cop finalitzat |'horari autoritzat d'obertura de la terrassa, hauran de quedar 
immobilitzats i correctament fermats a l’emplaçament previst de la terrassa. 

 
7.3.- Els establiments que hagin obtingut llicència per a la instal·lació de terrasses i/o 
vetlladors hauran de disposar d'espais per a guardar taules, cadires i resta del mobiliari 
de les mateixes. 

 
7.4.- Les taules, les cadires i els para-sols de les terrasses hauran de ser de similars 
característiques a cada plaça i tram de carrer de vianants, amb l'única diferència dels 
colors dels elements tèxtils de les cadires. S'autoritza la col·locació de coixins i 
respatllers. 

 
7.5.- Les taules i cadires seran apilables i del material menys sorollós possible, 
incorporant proteccions de goma per evitar el contacte directe entre elles quan s'hagin 
d'apilar i utilitzant tacs de goma per evitar el contacte directe de parts metàl·liques amb 
el paviment. 

 
7.6.- Els para-sols de les terrasses seran de lona o teixit similar, preferentment 
octogonals, quadrats o circulars, suportat per elements lleugers totalment 
desmuntables. El material dels para-sols haurà d'absorbir, en la mesura de lo possible 
el màxim del soroll generat a la terrassa. 
Excepcionalment i atès les característiques especials de la ubicació, es podran 
autoritzar parasols empotrats al paviment, amb un adaptador de tub i tapa, tant per les 
terrasses com per als vetlladors. En aquest cas, la llicència quedarà condicionada pel 
dipòsit d'un aval de reposició dels elements urbanístics afectats en cada cas. 

 
Les característiques d`aquesta elements queden reflectides al Catàleg d’elements per 
l’ús privatiu comercial a la via pública que s`incorpora com a annex 1 de la present 
ordenança. 

 
 
CAPÍTOL II - CRITERIS D'ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES 
 
Article 8.- Condicions generals 
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8.1.- Preferentment, l’espai d’ús privatiu estarà situat davant de la façana de 
l’establiment corresponent, i d’acord amb l’article 6.c es poden autoritzar 
excepcionalment ampliacions superiors. 

 
8.2.- El perímetre autoritzat i la seva zona d'influència (3,00 m. a tot vol de l`ocupació) 
hauran de mantenir-se en perfectes condicions d'higiene i netedat. 
 
8.3.- La delimitació de I'espai autoritzat que podrà ocupar la terrassa serà degudament 
marcat per la Brigada Municipal amb 4 angles als extrems de l’ocupació, amb línies de 
5 cm. de gruix, de pintura no borrable de color gris fosc o altre color que s'integri millor 
al paisatge i amb el visti-plau de la Policia Local i els serveis tècnics municipals. Tots 
els elements autoritzats (taules,cadires, para-sols, jardineres, estufes, paravents) 
hauran de restar a l'interior d'aquest perímetre. 

 
8.4.- S'ha de respectar sempre un espai lliure mínim de 1,50 metres, per a la circulació 
de vianants. En tots els casos es respectaran els arbres, escossells, mobiliari urbà i els 
seus accessos, les sortides d'emergència i els passos de vianants. 

 
8.5.- Les dimensions de la ocupació ha de mantenir un criteri de proporcionalitat entre 
les dimensions del carrer, passeig o vorera on s`ubiqui i amb les dimensions del local al 
qual la terrassa pertany. 

 
8.6.- En determinats espais i/o places de la ciutat es pot aprovar un projecte específic 
d'ordenació i característiques de les terrasses que puguin ser-hi ubicades. Aquest 
projecte d'ordenació, que serà norma complementaria d`aquesta ordenança, delimitarà 
i definirà els models, espais i horaris que seran d'aplicació al seu àmbit de referència. 

 
8.7.- El concessionari del servei desmuntarà al seu càrrec el mobiliari i instal·lacions 
associades en tots aquells dies de l'any que l'Ajuntament prevegi que interfereixi el 
desenvolupament de funcions típicament urbanes com són instal·lacions urbanes, 
serveis urbans, i en casos de força major. 

 
Article 9.- Superficies d'ocupació 
 

9.1.- Als efectes de superfície d`ocupació els espais mínims dels diferents mòduls de 
taules i cadires són: 
- Una taula amb 4 cadires, s’assimila al concepte fiscal d'1,50 metres x 1,50 metres = 
2,25 m2. 
- Una taula amb 2 cadires, s'assimila al concepte fiscal d'1,50 metres longitudinals x 
1,00 metres transversals =1,50 m2. 
- Una tauleta alta adossada amb 2 tamborets, s'assimila al concepte fiscal de 0,60 
metres x 1,60 metres= 0,96 m2. 

 
9.2.- Ordenació en les places i/o espais lliures : 
Atesa la diferent configuració de les places i les seves característiques, es podrà 
determinar mitjançant un projecte específic, l’ordenació concreta de cadascuna 
delimitant tant la situació com la superfície a ocupar i el nombre màxim de terrasses, 
taules, i cadires que si poden instal·lar. lgualment es podran definir els models concrets 
i les condicions d'ancoratge. 
 
9.3.- Ordenació en els carrers de vianants: 

 
a) Només es podrà autoritzar la instal·lació de terrasses en carrers per a vianants quan 
aquests tinguin una amplada física actual de més de 3,70 metres. 
 
b) En qualsevol cas l'Ajuntament mitjançant projecte específic, delimitarà els espais 
susceptibles de ser ocupats per terrasses en carrers de vianants, atenent les molèsties 
que la seva instal·lació pugui generar, en funció de la configuració dels espais i  
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I`existència d`habitatges; la configuració de la vialitat i la compatibilitat amb el pas de 
vehicles per a serveis. En el projecte tanmateix es podrà determinar l'horari autoritzat i 
l’ocupació màxima permesa. 
 
c) No s'autoritza la instal·lació de vetlladors ni terrasses cobertes i tancades en aquest 
tipus de carrers. 

 
d) En les zones l'accés a les quals sigui controlat per portes automàtiques (pilones) la 
sol·licitud d'ocupació de via pública, així com el mobiliari a utilitzar, superfícies i horaris 
serà objecte d'un estudi personalitzat per part del serveis tècnics municipals i de la 
Policia Local. 

 
9.4.- Ordenació en els carrers mixtes : 

 
a) S'ha de respectar sempre un espai lliure mínim de 1,50 metres, per a la circulació de 
vianants. En tots els casos es respectaran els arbres, escossells, mobiliari urbà i els 
seus accessos, les sortides d'emergència i els passos de vianants. 

 
b) Es garantirà una continuïtat en el recorregut de vianants per la via pública, evitant 
que aquests deixin d’arribar a tots els llocs per una incomoditat en l’ús de la via 
provocat per l’aprofitament privatiu. 

 
c) Les dimensions de la ocupació ha de mantenir un criteri de proporcionalitat entre les 
dimensions del carrer, passeig o vorera on s`ubiqui i amb les dimensions del local al 
qual la terrassa pertany, i es prioritzarà l’ús públic de la via pública respecte al ús 
privatiu, essent en alguns casos inviable atorgar l’ús privatiu de la via pública. 

 
d) De forma excepcional, l’Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de terrasses en 
l’espai destinat a aparcament de la via publica, previ informe favorable de la Policia 
Local en relació a la circulació de vehicles, la mobilitat, la seguretat viaria per parts dels 
usuaris, i caldrà aplicar les mesures de seguretat que s’imposin en l’autorització 
corresponent. En els carrers Pere Geronès i carrer Teulera no es permetrà la ocupació 
del espai destinat a l’aparcament de vehicles per l’ús privatiu comercial. 

 
9.5.- Carril Bicicleta: 

 
Quan a la vorera on es vulgui ubicar terrassa o elements d’ús privatiu hi hagi un espai 
reservat per a carril bici, per la determinació de l`amplària d'aquesta s'haurà de 
descomptar l`amplada del carril bici. 

 
Per altra banda i per a poder autoritzar la ocupació de la terrassa o elements d’ús 
privatiu, haurà de restar un espai de pas mínim continu per a vianants de 1,50 metres 
no inclòs en l’espai del carril bicicleta. 

 
L'atorgament de les Ilicències d'ocupació en aquests espais públics serà discrecional en 
atenció a I`harmonització dels usos i activitats que concorren i en qualsevol cas supeditada als 
interessos públics. 
 
 
CAPÍTOL III - HORARIS I ALTRES CONSIDERACIONS DE LA LLICÈNCIA 
 
Article 10.- Horaris i règim d’utilització. 
 

10.1.- Els horaris màxims d'obertura i funcionament de qualsevol terrassa (en espai 
públic o en espai privat) seran els següents: 
 
De dilluns a diumenge, tancament a les 02,00 hores. 
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En carrers de vianants en els quals l'horari de circulació de vehicles és regulat per 
portes automàtiques o semiautomàtiques només es permetrà l`ocupació en l'horari que 
el carrer és tancat al trànsit. 

 
La Policia Local supervisarà el compliment de les condicions de la llicència d’ocupació atorgada 
i per motius d’ordre públic o seguretat podrà instar als responsables per a què donin per 
finalitzats els actes o l’activitat a la terrassa. 
 

10.2.- La terrassa no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del matí. 
 

10.3.- Les sol·licituds d’ampliació de l'horari de tancament de les terrasses amb motiu 
de festes tradicionals, Nadal o revetlles, s'han de presentar a |'Ajuntament amb un 
termini d'antelació mínim de 30 dies naturals. El silenci administratiu es considera 
negatiu de la sol·licitud. 
10.4.- Els titulars de la llicència per a ocupar la via pública seran responsables del 
comportament dels usuaris del seu establiment quan aquests produeixin sorolls, cants, 
crits i aldarulls de tota mena, sempre i quan no prenguin les mesures adients per evitar 
aquests fets o infringeixin la legislació vigent o la present ordenança. En cas 
d’incompliment d’aquesta obligació, l’ajuntament podrà acordar revocar la llicència d’ús 
privatiu de la via pública de què disposi l’establiment. Sense perjudici del règim 
sancionador previst a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, reguladora dels espectacles públics 
i activitats recreatives, o normativa que la substitueixi. 

 
10.5.- Els titulars de la llicència hauran de complir i fer complir en tot moment 
l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions vigent. 
 
10.6.- La instal·lació d’aparells de reproducció audiovisual, així com la música de tot 
tipus, inclosa la música ambiental o espectacles en viu als espais d’ocupació o 
terrasses, només podrà realitzar-se prèvia autorització expressa municipal, i només es 
podrà sol·licitar per a casos concrets i específics. 

 
En cas de concedir aquesta llicència, sempre serà per una data concreta i un horari 
determinat. 

 
 
CAPÍTOL IV - LLICÈNCIES 
 
Article 11.- Règim administratiu de la llicència 
 

11.1.- Qui vulgui fer un ús privatiu de la via pública regulat per la present ordenança, 
haurà de sol·licitar-ho prèviament per escrit a l’ajuntament, adjuntant la següent 
documentació: 

 
a) Sol·licitud de llicència per l’ús privatiu comercial de la via publica, indicant 
dimensions (longitud x amplada), data inici, termini d’ocupació (temporal o 
anual) i compromís responsable del titular del compliment d’aquesta 
ordenança, l’ordenança de soroll i vibracions, i la resta de normativa d’aplicació. 
El titular declararà que disposa d’assegurança de responsabilitat civil per l’espai 
d’us privatiu exterior (definint vigència i quantia). 

 
b) Plànol de situació acotat, amb la plaça, carrer o espai, a escala suficient, on 
es detalli: 
- El mobiliari, disposició i nombre de taules i cadires, para-sols, jardineres, 
paravents, estufes. 
- L'espai i la superfície exacta per a l'ocupació de la terrassa que es pretengui 
instal·lar amb les dimensions (longitud x amplada), en relació amb I'espai 
públic. 
 



Data publicació BOP: 19/01/2015 
Vigent a partir de:20/01/2015 
 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS PRIVATIU COMERCIAL DE LA VIA PÚBLICA PER OCUPACIÓ TEMPORAL 
 
- S'haurà de assenyalar la ubicació dels elements vegetals, escossells i 
mobiliari urbà de I`entorn afectat, si és que ni ha, tot degudament acotat. 

 
c) Relació i descripció detallada amb les característiques dels elements a 
instal·lar (nombre de taules i cadires, ombrel·les, cartelleres, jardineres, 
paravents, estufes, tarimes, i altres....) 
 
d) Fotografies a color dels models i elements que es pretenen instal·lar. 

 
11.2.- La llicència amb caràcter TEMPORAL i amb independència de la data en què 
hagi estat sol·licitada tindrà una vigència de com a màxim fins el 30 de setembre de 
l’any en curs. Aquesta llicència s’haurà de renovar anualment, i caldrà sol·licitar-la 
anualment aportant la documentació esmentada en l’article 11. 

 
La llicència amb caràcter ANUAL es considerarà que es prorrogarà tàcitament cada 
any, excepte si el titular durant l’últim trimestre de l’any presenti el desistiment per el 
proper any mitjançant instància a l’ajuntament. Durant el mateix període de l’any, 
l’ajuntament pot comunicar al titular que no es prorroga tàcitament l’ús privatiu de la via 
publica per motius d’interès públic. 

 
Aquestes llicències estan subjectes a les taxes o preus públics establerts per les 
ordenances fiscals vigents. Es podrà optar per sol·licitar per temporada de 6 mesos o 
per 12 mesos d’acord amb l’article 2.e esmentat. 

 
11.3.- La petició de la sol·licitud d’ocupació de la via pública comporta l’acceptació de 
totes les obligacions i deures imposats en aquesta ordenança, així com el compromís 
exprés de l’autoritzat de complir-les en la seva totalitat, i prendrà coneixement que 
l’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst. 

 
11.4.- En la llicència d’ús privatiu de la via pública s’atorgarà per la junta de govern 
local i definirà: 

• Data d’inici de la llicència de l’ús privatiu comercial de la via publica. 
• Termini: Temporal o Anual. 
• Data de finalització de la llicència. 
• Superfície autoritzada amb detall de longitud i amplada, definint l’espai a 
ocupar. 
• Elements autoritzats a l’ocupació. 
• Horaris. 
• Condicions particulars de la llicència. 

 
11.6.- Un cop l’espai d’ús privatiu estigui en funcionament, la Policia Local comprovarà i 
vetllarà per el compliment d’aquesta ordenança i les condicions particulars de la 
llicència atorgada. 

 
11.7.- L’atorgament de la llicència es tramitarà d'acord amb el procediment establert en 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre i la normativa específica de caràcter municipal 
relativa al patrimoni dels ens locals. 

 
11.8.- La llicència quedarà sense efecte per: 

- Finalització del termini pel qual fou concedida. 
- Incompliment de les obligacions i condicions de la llicència per part de 
l’adjudicatari. 
- L’espai públic ocupat s’haurà de deixar en l’estat original, retirant tots els 
elements privatius i condicionant el paviment i l’espai per tal que quedi en 
condicions optimes, restaurant el que correspongui. Si s’ha donat compliment a 
aquest aspecte, la fiança serà retornada. 
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11.9.- Les llicència municipals regulades en aquesta Ordenança s’han d’entendre 
essencialment revocables per raons d'interès públic i, si s’escau, sense dret a 
indemnització. 

 
Article 12.- Cessió o transmissió de la llicència. 
 
Es prohibeix la cessió o transmissió de la llicència d’ocupació privativa de la via pública a 
tercers, llevat dels supòsits de transmissió per qualsevol títol del local o establiment que 
l’empara, sempre i quan exerceixi la mateixa activitat. 
 
Article 13.- Taxes i fiança 
 

13.1.- El titular de la llicència estarà obligat a liquidar la taxa per la utilització privativa o 
per l’aprofitament especial del domini públic municipal fixada per l'Ordenança fiscal 
corresponent a cada exercici. 

 
13.2.- En el moment de sol·licitar l'ocupació, apart de satisfer les taxes corresponents 
(taxa ocupació de la via pública i taxa administració de documents) s' ingressarà una 
fiança d'import equivalent al de la taxa d'ocupació de la via pública. 
Aquesta fiança servirà per respondre del compliment de les condicions de la llicència i 
entre elles la d”estar al corrent del pagament de totes les taxes en concepte d`ocupació 
de la via pública amb taules i cadires. Aquesta fiança servirà per respondre de 
l’obligació de la retirada de tot el material privatiu i respecte l’estat de l’espai públic, el 
qual haurà d’estar en òptimes condicions tal i com estava en l’estat original abans de 
l’ocupació temporal. 

 
 
CAPÍTOL 5 - RÉGIM DISCIPLINAR I SANCIONADOR 
 
Article 14.- Infraccions 
 

14.1.- Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que 
contravinguin les prescripcions establertes en aquesta Ordenança, sigui a títol de dol, 
culpa o negligència, tot incloent-hi la simple inobservança. 

 
14.2.- Les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 

 
Article 15.- Infraccions molt greus 
 

15.1.- Són infraccions molt greus: 
a) Instal·lar una terrassa o vetllador a la via pública sense llicència municipal. 
b) No deixar l’espai públic que s'hagi ocupat amb la terrassa o vetllador amb el 
mateix estat que tenia abans de l’atorgament de la llicència. 
c) La reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers dotze 
mesos. 

 
Article 16.- Infraccions greus 
 

16.1.- Són infraccions greus: 
 

a) Incomplir les condicions establertes en la llicència d’ús privatiu comercial de l’espai 
públic, per que fa a les mides de les mateixes o al nombre o tipus d'elements 
complementaris que les configurin. 

 
b) No respectar els horaris de tancament de les terrasses o vetlladors. 
 
c) Dificultar la circulació de vianants, l'accés a immobles, les sortides d'emergència, els 
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passos de vianants, els passos adaptats o obstaculitzar qualsevol altre ús comú 
general de la via pública. 

 
d) No retirar de la via pública les terrasses o vetlladors i els seus elements 
complementaris una vegada acabada la temporada de vigència de la llicència 
municipal. 

 
e) No disposar de l’assegurança de responsabilitat civil del local extensiva a les 
terrasses i vetlladors instal·lats a la via pública. 

 
f) La reincidència en la comissió d`infraccions lleus en els darrers dotze mesos. 

 
Article 17.- Infraccions Ileus 
 

17.1.- Són infraccions lleus: 
 

a) Col·locar més elements o elements diferents dels autoritzats a les terrasses i 
vetlladors sense que comporti un increment de l`ocupació de la via pública 
 
b) Col·locar publicitat en els terrasses o vetlladors i en els seu elements 
complementaris. 

 
c) Qualsevol altra infracció de les de les disposicions d'aquesta Ordenança que 
no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

 
d) No donar compliment als criteris i prescripcions del catàleg de l’annex 1 de la 
present ordenança. 

 
Article 18.- Sancions 
 

18.1.- Les infraccions a aquesta ordenança es sancionen amb multes fins a les 
quantitats previstes en la legislació de règim local. 

 
a) Les infraccions lleus es sancionen amb multa de 100 a 750.- €. 
b) Les infraccions greus es sancionen amb multes de 751 a 1.500.- € 
c) Les infraccions molt greus es sancionen amb multes de 1.501 a 3.000.- € 

 
18.2.- Les infraccions a aquesta Ordenança poder ser sancionades, alternativament a 
la sanció pecuniària o conjuntament amb aquesta, amb la retirada temporal o definitiva 
de la llicència municipal. 

 
Article 19.- Procediment sancionador 
 
El procediment per a la imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança ha d'ajustar-
se al que estableixen les normes i els principis del procediment sancionador general aplicable 
als ens Iocals. 
 
Article 20.- Graduació de les sancions 
 

20.1.- La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guia per 
l’aplicació del principi de proporcionalitat , en tot cas, han de tenir en compte els criteris 
de graduació següents, que poden ser valorats separadament o conjuntament: 

 
a) La intensitat de la pertorbació o dels danys causats. 

 
b) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció. 
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c) La reincidència en la comissió d'infraccions tipificades en aquesta 
ordenança. 

 
d) El benefici derivat de la infracció. 

 
20.2.- Els criteris enunciats en el paràgraf anterior també s'han de tenir en compte 
quan, de conformitat amb aquesta Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, a 
I`efecte de determinar el seu contingut i durada. 

 
Article 21.- Responsabilitat 
 
Són responsables de les infraccions establertes en aquesta Ordenança les persones físiques o 
jurídiques, titulars d'aquesta llicència d'ocupació. 
 
Article 22.- Òrgans sancionadors. 
 
La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en aquesta ordenança correspon a 
l'Alcalde/Alcaldessa, que pot delegar la competència d`acord amb la legislació de règim local. 
 
Article 23.- Prescripció i caducitat. 
 
La prescripció i la caducitat es regeix per la legislació administrativa sancionadora general. 
 
Article 24.- Reparació de danys. 
 

24.1.- La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta 
ordenança no exonera la persona infractora de I'obligació de reparar els danys o 
perjudicis causats. 

 
24.2.- L'Ajuntament, subsidiàriament, pot reparar els danys o perjudicis causats per les 
infraccions, amb càrrec a la persona o persones responsables, sense perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents i rescabalant-se, en tot cas, de les despeses 
que comporti aquesta reparació. 

 
Article 25.- Mesures de policia administrativa directa 
 

25.1.- Els serveis tècnic municipals poden inspeccionar i fiscalitzar en qualsevol 
moment l'ús de l'espai públic que realitzi el titular d'una llicència per ocupació de la via 
pública per ús privatiu. 

 
25.2.- Els agents de I'autoritat poden exigir en tot moment el compliment immediat de 
les disposicions previstes en aquesta ordenança. En tot cas, i sense perjudici de 
procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques, els agents de l’autoritat poden 
parar immediatament l'activitat infractora de què es tracti. 

 
25.3.- El agents de l`autoritat procediran, si s'escau, a la retirada i a la intervenció 
cautelar dels elements que situats a la via pública impedeixin o dificultin l'ús de la 
mateixa a la resta de ciutadans. 

 
Article 26.- Mesures provisionals 
 
Mitjançant acord motivat, es poden adoptar les mesures provisionals imprescindibles pel 
normal desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o 
assegurar el compliment de la sanció que pogués imposar-se. 
 
Aquestes mesures poden consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i 
sectorial aplicable en cada cas, i han de ser proporcionades a la naturalesa i a la gravetat de la 
infracció. 
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Article 27.- Mesures d'execució forçosa. 
 
Per a l'execució forçosa de les resolucions de l'Ajuntament es poden imposar multes 
coercitives, d'acord amb el que disposa la legislació vigent. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.- Variació de les vies i places. 
 
La delimitació i ordenació dels espais susceptibles de ser utilitzats per terrasses i/o vetlladors 
estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i places. En  
 
aquest cas el projecte urbanístic que s`elabori delimitarà i definirà l’ordenació de les terrasses 
i/o vetlladors. 
 
Segona.- Vinculació als interessos públics. 
 
L'atorgament de les Ilicències 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. Tanmateix serà motiu suficient per la no concessió de la llicència d’ús 
privatiu comercial de la via pública l`incompliment de les obligacions tributàries del titular amb la 
Hisenda municipal. 
 
Tercera.- Límits sancions econòmiques 
 
Els límits de les sancions econòmiques previstes en aquesta Ordenança son els que 
s`estableixen a l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim 
local; per la qual cosa,qualsevol modificació que es produeixi en aquests límits serà 
d`immediata aplicació a la present normativa municipal. 
 
Quarta.- Terrasses i/o vetlladors d’establiments de restauració o hostaleria en patis 
interiors o espai lliure de parcel·la. 
 
Es podran instal·lar terrasses i/o vetlladors als patis de parcel·la o espais lliures de parcel·la 
corresponents als locals d’hostaleria o restauració, sempre i quan I'existència d'aquesta 
terrassa estigui expressament recollida en la corresponent llicència o comunicació d`activitat, 
així com en la documentació presentada per obtenir-la. En tot cas, es garantirà que no es 
produeixen molèsties als veïns amb estricte compliment del que s'estableix en aquesta 
ordenança i en les altres ordenances municipals que els hi siguin d’aplicació. Concretament 
haurà de complir l’article 10: Horaris i règim d’utilització, d’aquesta ordenança. 
 
La instal·lació de vetlladors s’haurà d’autoritzar expressament d’acord amb la normativa 
d’aplicació. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- Llicències atorgades i ocupació d’ús privat de l’espai públic existent. 
 
Les llicències atorgades i l’ocupació d’ús privat de l’espai públic existent a I'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenança disposaran fins al 31 de desembre de 2016 per regularitzar la seva 
situació i adequar-se al compliment d’aquesta ordenança, tot obtenint la corresponent llicència 
d’ús privatiu comercial de l’espai públic. La regulació horària i el règim d’utilització els hi és 
d’aplicació des de la entrada en vigor de l’ordenança. 
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Segona.- Ús privatiu comercial de la via publica existent degudament autoritzat. 
 
Les terrasses i/o vetlladors degudament autoritzats que resultin disconformes amb la present 
ordenança tindran fins al 31 de desembre de 2016 per adaptar-se a la mateixa, En cas de 
modificacions de la llicència, s’haurà d’adaptar la terrassa a aquesta ordenança. En cas 
que la llicència sigui temporal, i s’interromp la concessió, s’haurà d’adaptar a l’ordenança en 
cas de nova sol·licitud. 
 
L’horari i règim d’utilització serà el definit a l’article 10 de l’ordenança serà d’aplicació 
immediata a les terrasses i/o vetlladors existents. 
 
Tercera.- Sol·licituds en tràmit 
 
Les sol·licituds que en el moment de I'entrada en vigor d'aquesta ordenança estiguin en tràmit 
s`hauran d`adaptar a la mateixa en tots els seus extrems. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
A I'entrada en vigor d'aquesta ordenança queda derogada qualsevol disposició anterior d’igual 
o inferior rang normatiu que s'oposi al seu contingut. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
 
Entrada en vigor 
 
Aquesta ordenança entra en vigor el dia següent d’haver-se publicat íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona 
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CATÀLEG D’ELEMENTS PER L’ÚS PRIVATIU COMERCIAL A LA VIA PÚBLICA. 
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ANNEX 1 
 
CATÀLEG D’ELEMENTS PER L’ÚS PRIVATIU COMERCIAL A LA VIA PÚBLICA. 
 
A continuació es defineixen els elements d’ocupació i els criteris específics per l’ús privatiu comercial de la 
via pública per l’ocupació temporal. 
 
Elements en el cas de locals de restauració: 
 
Els elements d’ocupació hauran de ser desmuntables fàcilment de manera que es puguin retirar de la via 
pública. 
 
Els elements que es poden autoritzar prèvia sol·licitud són els següents: 
a) Taules i cadires. 
b) Ombrel·les, tendals o sistemes de para-sol 
c) Cartelleres (solament s’autoritzen les del propi local que fa l’ocupació). 
d) Jardineres 
e) Paravents 
f) Estufes, previ informe dels serveis tècnics municipals. 
g) Tarimes per anivellar la calçada amb la vorera hauran de complir els criteris específics d’aquesta 
ordenança. 
 
Elements de locals de venta minorista o comercial: 
 
Els elements d’ocupació hauran de ser mòbils de manera que es puguin retirar de la via pública quan 
convingui, i es retiraran quan el local estigui tancat. 
 
Els elements autoritzats prèvia sol·licitud són els següents: 
a) Expositors 
b) Tendals 
c) Cartelleres (solament s’autoritzen les del propi local que fa l’ocupació). 
d) Paravents 
e) Qualsevol altre element haurà de ser autoritzat específicament a la llicència i tenir relació directe amb el 
local que l’empara. 
 
Qualsevol element d’ocupació i per qualsevol espai d’ocupació 
 
1.  Per motius de seguretat, salubritat pública, emergència o d’altres d’interès general, degudament 
fonamentats, l’Ajuntament podrà restringir temporalment la utilització de la via pública amb taules i 
cadires, sense que això generi cap dret d’indemnització als seus titulars. 
 
2. No es permet la publicitat (visible) en terrasses i vetlladors ni en cap element del mobiliari urbà d’ús 
privatiu. L'únic missatge d'identificació i visible permès és la raó social de I`establiment concessionari o 
nom comercial autoritzat. 
 
3. Tots els elements que pertanyin a una mateixa llicència i/o establiment han d'estar fets amb materials 
del mateix color, disseny i textura. 
 
4. Que l’espai ocupat no ha d’impedir en cap moment la mobilitat segura de les persones. El mobiliari 
instal·lat no ha de sobresortir de l’espai autoritzat. 
 
5. No es podrà interrompre el trànsit de vianants en cap cas. 
 
6. En cap cas es podran ocupar zones destinades al trànsit rodat o d’aparcament, sense autorització 
expressa municipal. De forma excepcional, l’ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de terrasses en 
l’espai destinat a aparcament de la via publica, previ informe favorable de la Policia Local en relació a la 
circulació de vehicles, la mobilitat, la seguretat viaria per parts dels usuaris, i caldrà aplicar les mesures de 
seguretat que s’imposin en l’autorització corresponent. En els carrers Pere Geronès i carrer Teulera no es 
permetrà la ocupació del espai destinat a l’aparcament de vehicles per l’ús privatiu comercial. 
 
7. Els elements es podran fixar al terra quan sigui necessari, prèvia autorització expressa municipal. Els 
elements no es podran recolzar, lligar o ancorar als arbres o a d’altres elements urbans. 
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8. Caldrà garantir sempre un espai lliure suficient per al pas de vianants de com a mínim 1’50 metres. En 
tots els casos es respectaran els arbres, escossells, mobiliari urbà i els seus accessos, les sortides 
d'emergència i els passos de vianants. 
 
9. L’espai d’ocupació de la via pública per l’ús privatiu comercial, no podrà obstaculitzar l’accés als locals 
que tinguin autorització per instal·lar una placa de gual. En el cas d’un local destinat a pàrquing que 
obtingui autorització per instal·lar placa de gual amb posterioritat a la llicència per ocupar la via pública 
amb taules i cadires davant de l’esmentat local, en cas de incompatibilitat d’una i altra autorització 
prevaldrà aquesta última (autorització de gual) i l’Ajuntament revocar la llicència d’ús privatiu comercial de 
la via pública (primera) sense dret a indemnització. 
 
10. Els titulars de la llicència d’us privatiu comercial de la via pública hauran de tenir especial cura de la 
presentació i neteja de la zona ocupada, especialment de les jardineres, plantes i arbres que existeixen 
dins la zona concedida, estaran obligats a tenir les plantes perfectament ateses tant si aquestes són 
privades com públiques. 
 
11. Resta expressament prohibit utilitzar l’arbrat municipal i el mobiliari municipal com a suport de cap 
tipus, així com la connexió a les instal·lacions públiques municipals com l’enllumenat públic o altre similar. 
 
12. Les instal·lacions elèctriques hauran d’acomplir totes les prescripcions tècniques i de seguretat que 
indica la reglamentació vigent i els titulars dels establiments seran els únics responsables de qualsevol 
accident que pugui ocórrer. 
 
13.  No es permetrà el traçat de cablejats elèctrics aeris o per damunt del paviment o vorera per tal 
d’il·luminar o climatitzar la terrassa. 
 
14.  Tota actuació en el paviment urbà o mobiliari urbà existent que malmeti el mateix serà reposat 
degudament al finalitzar l’ocupació deixant l’espai públic en l’estat inicial previ a l’ocupació. 
 
15. El titular de l’activitat respondrà dels danys i perjudicis causats a tercers o a la via pública dins de 
l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest efecte, s’haurà de disposar de l’assegurança 
corresponent per fer front a aquesta responsabilitat. 
 
16. L’ús de la terrassa està subjecte a l’ordenança reguladora del soroll i vibracions vigent a Santa Cristina 
d’Aro, i a aquesta ordenança. 
 
17. El titular estarà obligat a serviren gots i recipients de vidre, no utilitzar envasos no retornables i recollir 
les escombraries de manera selectiva. 
 
18. No s'admetrà la col·locació de cap altre element auxiliar que no hagi estat autoritzat. 
 
19. El perímetre autoritzat i la seva zona d'influència (3,00 m. a tot vol de l`ocupació) hauran de mantenir-
se en perfectes condicions d'higiene i netedat. Tots els elements autoritzats (taules, cadires, para-sols, 
jardineres, estufes, paravents) hauran de restar a l'interior d'aquest perímetre. 
 
20. Només es podrà autoritzar la instal·lació de terrasses en carrers per a vianants quan aquests tinguin 
una amplada física actual de més de 3,70 metres. 
 
Taules i cadires 
 
Es pot definir els següents mòdul-tipus de terrassa com: 
 
- Tipus 1 : el conjunt d'una taula i 4 cadires. 
- Tipus 2 : el conjunt d`una taula i 2 cadires. 
- Tipus 3 : el conjunt d'una tauleta alta adossada i 2 tamborets. 
 
21. En les places s’autoritzarà un màxim d’ocupació de 2 fileres de taules o el que equivalgui a 4 metres. 
S’haurà de deixar un espai lliure mínim de 3 metres per a pas de vianants. Excepcionalment, quan les 
dimensions de la plaça ho permeti i previ informe dels serveis municipals d’inspecció, es podrà autoritzar 
una major superfície d’ocupació. 
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22. Dins l’espai autoritzat per a la instal·lació de taules i cadires es podran ubicar elements calefactors 
autònoms, sempre i quan compleixin amb les prescripcions tècniques regulades a la normativa específica. 
 
23. El disseny de les taules, cadires i ombrel·les serà homogeni i apropiat a la seva situació a l’exterior. Es 
prohibeix en les taules, cadires i ombrel·les, així com també en els tendals, qualsevol publicitat que no 
sigui la del propi establiment. 
 
24. Es prohibeix l’apilament de taules i cadires i altres elements fora de l’espai concedit per la llicència. 
 
Tarima o entarimat. 
 
25. Entarimat a l’alçada de la vorera per, amb l’alçada suficient per a la permetre el pas de l’aigua. 
 
26. Barana de protecció al voltant del entarimat, degudament senyalitzada amb elements reflectants per 
augmentar la seguretat del trànsit. 
 
Elements de tancament 
27.  Les jardineres tindran una alçada màxima de 80 cm i amplada màxima de 30 cm. Essent de fàcil 
muntar i desmuntar. 
 
Tendals i para-sols 
 
28. Es prohibeixen les pèrgoles o qualsevol instal·lació anàloga fixa, podent-se instal·lar només tendals. 
Els tendals han de ser retràctils i subjectes o adherits a les façanes, havent de tenir una alçada mínima 
sobre la rasant de 210 cm. en el seu punt més baix, inclòs el faldó, no podent envair el vol o l’espai 
destinat al trànsit de vehicles. Els materials admesos són els que segueixen: acer inoxidable lacat o 
galvanitzat, alumini lacat o anoditzat, fusta envernissada o pintada, lones de cotó naturals, lones artificials. 
Pel que fa als colors de les lones són admesos el que hagi acordat la Comunitat de Veïns per tot l’edifici 
o, a manca d’aquest acord, concorda i sense distorsionar amb l’entorn. 
 
29. Es consideren tendals aquells elements que disposen de dos suports verticals o peus, tipus pòrtic, 
amb tendal retràctil i enrotllable a una o dues cares. Aquest element s’ha de poder retirar en facilitat en 
cas de necessitat i només es podrà fixar mecànicament si s’escau al paviment urbà. Aquest tendal tipus 
pòrtic complirà les condicions imposades per aquesta ordenança en relació als para-sols. 
 
30. L'alçada dels para-sols estarà dins els marges següents : 
 
Part baixa, mínim 2,20 metres. 
 
Paravents 
 
31. Els paravents col·locats al costat d'establiments formant angle amb la seva façana podran adoptar una 
de les següents modalitats: 
 
a) Sense constituir un altre angle en les extremitats dels seus sortints. 
b) Amb altre o altres angles en les extremitats dels seus sortints de manera que tanquin l’espai comprès 
entre elles fins a una meitat, en més de la meitat o fins la seva totalitat. 
 
32. En tot cas la instal·lació de paravents respectarà els espais mínims pel pas de vianants que es fixa en 
2 metres. 
 
33. El sortint del paravent no podrà excedir en cap cas del sortint del tendal en aquells establiments que 
en tinguin. 
 
34. Els paravents han d’ésser transparents i sense cap element que proporcioni opacitat. 
 
Altres elements 
 
35. Totes les màquines expenedores de qualsevol tipus de producte han d’estar ubicades en l’interior dels 
establiments. 
 
36. Les màquines de venda automàtica de tabac o de begudes alcohòliques no podran ser accessibles 
des de la via pública. 


