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ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS I FUNCIONAMENT DE LES
TERRASSES DEL TERME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA
PREÀMBUL
L’article 8 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 (TRLMC d’ara endavant), i l’article 4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL d’ara endavant),
atribueixen als ens locals territorials, en l’àmbit de llurs competències i en els termes
establerts per la legislació de règim local la potestat reglamentària. Dins l’àmbit de les seves
competències, aquesta darrera llei inclou a l’article 25.2. les matèries de planejament, gestió,
execució i disciplina urbanística (lletra a), i del trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat
(lletra g).
En aquest aspecte, resulta habitual la prolongació de les activitats classificades o innòcues,
autoritzades en establiments o locals, a l'exterior dels mateixos, mitjançant la col·lació de
terrasses, taules i cadires, tendals, i altres elements d'ocupació, amb la finalitat de
desenvolupar l'activitat autoritzada mitjançant la corresponent llicència d'activitat.
Aquesta ocupació d'espais lliures, es dóna en tres supòsits diferenciats: mitjançant
l'ocupació d'espais lliures d'ús públic en el qual és el domini públic, espais lliures d'ús públic
resultant el domini privat, o bé espais lliures d'ús privat i domini privat.
L'ocupació d'espais lliures, bé d'ús públic o bé d'ús privat, amb independència de la titularitat
pública o privada dels mateixos, tenen com a aspecte en comú, la prolongació d'una activitat
autoritzada mitjançant habilitació a altres espais no previstos en la habilitació de l'activitat,
amb finalitat lucrativa, fins i tot mitjançant la publicitat d'aquesta activitat mitjançant publicitat
dinàmica o estàtica, pel que resulta necessari regular aquest supòsit de fet.
Per tal de regular l'atorgament d'aquest tipus de habilitacions de manera que es garanteixi la
seguretat, les condicions higienicosanitàries, dels elements d'ocupació, així com l'ornament
públic. Així com per tal d'establir uns criteris homogenis, en els elements a instal·lar des del
punt de vista de la superfície ocupable, les dimensions dels mateixos i determinats aspectes
estètics dels elements d'ocupació, s'adopten una sèrie de mesures tendents a cercar
l'equilibri i distribució equitativa i raonable dels espais, tant d'ús públic com d'ús privat, que
garanteixin l'evacuació dels establiments, i el manteniment de les condicions de la llicència
d'activitat principal pròpia de l'establiment, així com la utilització de l'espai públic per a gaudi
i trànsit dels usuaris de la via pública amb l'ocupació de la mateixa per part dels titulars
d'establiments.
En ús de les facultats concedides per l'article 84 de la LRBRL, aquest Ajuntament pot
intervenir en l'activitat dels ciutadans a través de la present ordenança, podent sotmetre
determinats actes a la prèvia obtenció de llicència i control preventiu, així com podent dictar
ordres individuals constitutives de mandat per a l'execució d'un acte o la prohibició del
mateix.
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En matèria sancionadora, la present Ordenança, conté una classificació de les infraccions,
així com una graduació de les sancions, sense perjudici de l'aplicació de la normativa
sectorial específica, establint multes adequades als límits establerts per l'article 141 de la
LRBRL.
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta ordenança és l’establiment dels criteris ordenadors que han de regular
les autoritzacions i el procediment pel seu atorgament per a la instal·lació de terrasses a les
places, carrers i espais públics i privats del municipi de Torredembarra.
Aquesta ordenança és també aplicable a les ocupacions en domini públic marítim terrestre
(DPMT) pel que fa als horaris i al règim sancionador.
Aquesta ordenança també regula les condicions de funcionament de les terrasses a l’aire
lliure en espai privat.
Article 2. Autorització d’ús d’un espai de sòl mitjançant terrasses
És el permís atorgat per l’ajuntament per tal d’ocupar, de forma temporal, un espai de sòl, de
domini públic o en sòl de titularitat privada destinats a l’ús públic, amb instal·lacions i/o
elements annexos a un establiment o activitat econòmica.
L’ocupació de via pública amb taules i cadires requereix autorització prèvia municipal.
Article 3. Durada de la vigència
És el termini de vigència de l’autorització.
Article 4. Definicions
a.- Terrassa: s’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure
d’edificació, on s’ubiquen taules, cadires, para-sols i d’altres, com estufes, jardineres o
baranes, per a ús públic i annex 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 als
laterals.
c.- Mobiliari: s’entén per mobiliari les taules, cadires, estufes, jardineres, arbusts, para-sols i
similars. Tots aquests elements hauran de ser desmuntables.
d.- Mobiliari auxiliar: s’entén per mobiliari auxiliar els mobles auxiliars, cablejat elèctric i
altres. Tots aquests elements hauran de ser desmuntables.
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e.- Elements de barrera: aquells elements que aïllin físicament la zona de trànsit rodat amb
la zona de terrassa.
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 d’acord amb les característiques i
especificacions que estableix el Decret de la Generalitat 112/2010, de 31 d'agost, pel qual
s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. En aquesta ordenança
s’assimilen a aquesta classificació els establiments de comerç alimentari amb activitats
complementàries de degustació.
Aquests establiments, segons les seves característiques, s’ordenen en els següents grups o
categories:
a) Restaurants.
b) Bars.
c) Restaurants – bar.
d) Gelateries i orxateries.
e) Altres establiments amb degustació, a criteri municipal.
f) Altres activitats recreatives, d’acord amb el que estableix la Llei de la Generalitat de
Catalunya 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives (o normativa vigent) .
g.- Temporada: és el termini de vigència de l’autorització
Article 5. Elements a instal·lar
1. En general s’admetrà la instal·lació de taules, cadires i para-sols. Tots aquests elements
hauran d’ésser desmuntables. Tanmateix s’admetrà la col·locació de jardineres, 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 amb elements vegetals o vidres de seguretat.
2. S’admetrà en zones específiques i ateses les seves característiques (d’amplada reduïda
de vials, pendent del carrer, harmonització, etc.) la instal·lació de d’altres elements singulars
com és el cas d’entarimats, prèvia aprovació per part de l’alcalde o regidor delegat, de
manera que es garanteixi la seguretat de les persones.
3. Els entarimats hauran de disposar de baranes o elements de barrera que aïllin físicament
la zona de trànsit rodat de 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 i la policia local determinaran la idoneïtat de la instal·lació pretesa.
4. Estufes: Només podran ser autoritzats models homologats pel corresponent departament
de la Generalitat de Catalunya i que disposin del certificat d’homologació de la Unió
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Europea. Les estufes a col·locar hauran de ser de baix consum i hauran d’harmonitzar amb
el disseny dels elements que configuren la terrassa. En cas d’estufes de gas propà (GLP),
aquestes s’hauran d’adaptar a la normativa europea o, en el seu cas a la vigent en cada
moment. No es podran instal·lar estufes a menys de 2 metres 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 21A-113B, ubicats en lloc de fàcil accés.
L’estètica de les estufes s’ha de correspondre amb la dels elements de la ocupació.
De tota manera es desaconsella l’ús d’estufes a la via pública per anar en contra dels criteris
d’eficiència energètica.
5. Ocupació domini públic per altres elements:
Maquines expenedores. No es permet l’ocupació amb màquines expenedores.
Cartells informatius. Es permet un màxim d’un cartell per terrassa autoritzada. La seva
ubicació serà inferior a 2m del perímetre de l’àrea de terrassa i les seves dimensions no
podran superar el 1,5x1m. Qualsevol altra petició requerirà informe favorable de
l’emplaçament per part de la Policia Local i abonament de la corresponent taxa.
Article 6. Titular de la sol·licitud
Podrà sol·licitar autorització d’ús dels espais de titularitat pública o privada, el titular de
l’activitat dels establiments de restauració definits en l’article 5, o persona que legalment els
representi.
Article 7. Durada de l’autorització
La durada de vigència de l’autorització podrà ser: (per coherència amb les ordenances
fiscals 2021)
Per un esdeveniment donat dia
Per setmana
Per mes
Per temporada (15 març a 30 setembre)
Per any
En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit, excepte en espais privats.
Article 8. Condicions d’atorgament
Les autoritzacions en espai públic s’atorgaran a precari i sense perjudici de tercers. 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 (ROAS) dels Ens Locals, aprovat per Decret de la Generalitat 179/1995,
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de 13 de juny.
En relació a aquest aspecte l’article 88 del ROAS indica el següent:
És procedent la revocació de les llicències, per canvi o desaparició de les circumstàncies
que en van determinar l’atorgament o per sobrevenir-ne d’altres de noves que en cas
d’haver existit llavors haguessin justificat la denegació, en els termes establerts per la
normativa general aplicable. També poden revocar-se les llicències quan la corporació
adopti nous criteris d’apreciació recollits en la normativa aplicable corresponent.
Article 9. Muntatge i desmuntatge
L’ocupació del sòl per a la realització del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions podrà
començar i acabar, com a màxim, tres dies abans o després del període autoritzat.
Article 10. Superfícies d’ocupació, aforament i serveis higiènics
1.- Les determinacions d’aquest article són d’aplicació tant a terrasses en espai públic com
en espai privat.
2.- A la present ordenança el paràmetre principal d’ocupació és la superfície d’ocupació.
3.- Capacitat de les terrasses.
A partir de 30 m2 es limita la capacitat màxima de la terrassa en funció de la superfície del
local de manera que la superfície màxima de la terrassa no podrà excedir una vegada i mitja
(1,5) la superfície total del local de l'establiment.
4.- Capacitat màxima de les terrasses.
Amb caràcter general, es fixa en 150 m2 la ocupació màxima autoritzable per terrassa, per a
cada establiment.
No obstant això, en espais singulars, que per la seva amplitud puguin admetre, segons el
parer de l'Ajuntament, la instal·lació de terrasses més grans, podran autoritzar-se més de
150 m2 sempre que es compleixin les condicions de seguretat i higiene de les mateixes.
5. Dotació de serveis.
Tenint en compte l’anterior, no s'exigirà dotació addicional de serveis higiènics, excepte per
als casos singulars de més de 150 m2, en què es podrà exigir la seva adequació a
l'aforament de la terrassa.
Article 11. Superfícies d’ocupació en la via pública
Com a criteri general i sempre que hi hagi espai suficient, les terrasses dels establiments se
situaran a la part de la vorera enfront del propi establiment, tocant a la calçada i no a la
façana.
Es podrà ampliar l’espai d’ocupació als trams de vorera situats a banda i banda, sempre que
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es respectin les portes d’accés a habitatges i locals i disposin de l’autorització dels titulars
dels locals directament afectats.
En l’autorització d’ampliació per part dels titulars afectats s’haurà d’especificar els metres
ampliats i el període de temps, que no pot ser superior a un any.
Quan l’autorització d’ampliació afecti a una comunitat de propietaris s’haurà d’acreditar
l’acord de la majoria dels copropietaris.
No s’autoritzarà cap ocupació just davant entrades d’immobles ni de sortides d’emergències.
En qualsevol cas es respectaran els arbres, els escocells, parterres, el mobiliari urbà i els
seus accessos i els passos de vianants.
Les superfícies d’ocupació autoritzada tindran les següents limitacions
1.-Autoritzacions d’ús de sòl en la via pública:
Voreres de menys de 3,50 metres d’amplària. No es permet ocupar la vorera. Es permet
ocupar l’espai de l’aparcament colindant a la vorera.
Voreres de 3,50 metres d’amplària: Es defineix una franja de pas per al vianant des de la
façana de 2,00 metres d’amplària. La resta es pot ocupar.
Voreres d’amplària compresa entre 3,50 i 6 metres: Es defineix una franja de pas per al
vianant d’entre 2,00 i 2,50 metres. La resta es pot ocupar.
Voreres de 6 metres en endavant: Es defineix una franja de pas per al vianant de 3 metres.
La resta es pot ocupar.
En tots els casos es respectaran arbres, els escocells, el mobiliari urbà i els seus accessos,
les sortides d’emergència i els passos de vianants.
Pel que fa als carrers on l’ajuntament estableix com a “illes” (o similars) per a vianants, per la
seva particularitat es podran autoritzar ocupacions. En aquest cas i atesa la condició d’espai
preferent per a vianants, des de l’ajuntament es valorarà si és possible compaginar la
ocupació de terrassa amb l’ús compartit del vial.
2. 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.
3. La definició d’espais i usos estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol
modificació de les vies i places.
Article 12. Superfícies d’ocupació de terrasses en espais privats
1.- En els establiments existents, i en el cas de què l’habilitació no incorpori de manera
expressa la terrassa privada a l’aire lliure, el titular de l’activitat haurà de tramitar l’habilitació
específica per a la instal.lació de la terrassa en espai privat.
2.- Per a noves habilitacions de taules i cadires a les terrasses, patis, galeries o espais
oberts de propietat privada que estiguin situats a l’aire lliure, el titular que desitgi obtenir
habilitació específica per ocupació de terrassa en espai privat caldrà tramitar els mateixos
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requisits documentals que els assenyalats per les ocupacions de via pública, amb excepció
del que es refereix a l’obligació de pagar l’import del preu públic per ocupació de la via
pública.
3. Es podran autoritzar terrasses en sòls de titularitat privada sempre que l’ús de restauració
hi sigui admès d’acord amb el planejament urbanístic vigent. En cap cas s’autoritzaran en
espais de ventilació i il·luminació d’edificis d’habitatges.
Donat el cas caldrà separar-se en planta un mínim de 1,50 metres dels habitatges veïns.
4.- Pel que fa a aquesta ordenança, tenen consideració de terrassa en espai privat els
espais oberts a l’espai exterior (coberts o no) situats en el retranqueig en espai privat dins de
la finca del local.
5. Les terrasses en espais privats hauran de complir les normatives sectorials que els siguin
d’aplicació, en especial la normativa acústica.
6. La terrassa haurà de tenir comunicació directa per als usuaris, amb l’establiment principal.
En el cas de discontinuïtat entre la terrassa i l’establiment principal es valorarà que el
recorregut sigui adient per a un bon desenvolupament de l’activitat.
7. Els horaris de les terrasses en espais privatius seran els mateixos que els dels espais
públics.
8. No es permesa l’emissió de música o similars a les terrasses en espai privat.
No obstant, es podran realitzar excepcions a aquest punt en aquells supòsits en què
l’Ajuntament acceptés puntualment la seva autorització per motius d’interès popular
(celebracions d’actes lúdics, culturals o recreatius, festes del barri, festes majors, o d’altres
actes similars) o de promoció econòmica degudament ponderats. En aquest cas, caldrà
sol·licitar autorització expressa i es podrà atorgar sempre i quan les característiques de
l’emplaçament ho permetin i es duguin a terme les mesures preventives que es considerin
oportunes per a la minimització de molèsties en matèria de contaminació acústica.
9. Pantalles audiovisuals. Tan sols es permet la instal·lació d’aparells de televisió sempre i
quan el volum dels mateixos es trobi aturat i, per tant, no produeixin cap tipus d’emissió
acústica, amb un màxim de dues unitats. Caldrà acreditar la desconnexió dels altaveus
mitjançant declaració responsable.
10. La durada de vigència de l’habilitació podrà ser:
Per dia
Per setmana
Per mes
Per temporada (15 març a 30 setembre)
Per any
A les terrasses privades la habilitació podrà ser per temps indefinit.
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Article 13. Resolució d’aspectes amb desavinença
En aquells aspectes d’aquesta ordenança en que algun interessat manifesti desavinença
seran resolts per l’Ajuntament, prèvia audiència als interessats.
Article 14. Usos
1. Els usos admesos en les terrasses seran els compresos en els establiments de
restauració definits en l’article 5.
2. En les terrasses no s’admetrà cap tipus de font acústica (musical, ambiental, etc.). No es
permet la instal·lació de cap tipus d’element o aparells de reproducció musical ni la
realització d’actuacions o música en viu a les terrasses ubicades a l’exterior dels
establiments.
No obstant, es podran realitzar excepcions a aquest punt en aquells supòsits en què
l’Ajuntament acceptés puntualment la seva autorització per motius d’interès popular
(celebracions d’actes lúdics, culturals o recreatius, festes del barri, festes majors, o d’altres
actes similars) o de promoció econòmica degudament ponderats. En aquest cas, caldrà
sol·licitar autorització expressa i es podrà atorgar sempre i quan les característiques de
l’emplaçament ho permetin i es duguin a terme les mesures preventives que es considerin
oportunes per a la minimització de molèsties en matèria de contaminació acústica.
3.- Pantalles audiovisuals. Tan sols es permet la instal·lació d’aparells de televisió sempre i
quan el volum dels mateixos es trobi aturat i, per tant, no produeixin cap tipus d’emissió
acústica, amb un màxim de dues unitats. Caldrà acreditar la desconnexió dels altaveus
mitjançant declaració responsable.
4.- Es podrà sol·licitar la realització d’activitats extraordinàries d’acord amb la tramitació que
preveu la normativa d’espectacles.
Article 15. Incompliments del públic assistent
El titular de l’autorització serà responsable d’advertir el públic assistent dels possibles
incompliments dels seus deures cívics tal com la producció de sorolls, l’obstrucció de les
sortides d’emergència i del trànsit de persones i vehicles i d’altres similars disposant, cas
d’ésser necessari, d’una persona encarregada de vetllar perquè no es produeixin alteracions
de l’ordre públic.
Article 16. Horaris
1.- Aquests horaris són d’aplicació excepte en el cas de que la Generalitat estableixi uns
horaris més restrictius per a terrasses en espais exteriors.
2.- Per a les botigues amb degustació l’horari de la terrassa és el del propi establiment i com
a màxim entre les 08h00 i les 22h00.
3.- Aquests horaris són d’aplicació tant a les terrasses en domini públic municipal, com en
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espai privat, com en domini públic marítim terrestre. També es d’aplicació als espais a l’aire
lliure de l’establiment on hi hagi ocupació de públic .
4.- Com a horaris màxims d’obertura i funcionament de les terrasses s’estableixen els
següents:
Horari d'obertura: a partir de les 8h00 hores.
Horari de tancament: fins a les 2h00 hores com a màxim.
Divendres, dissabtes i vigílies de festius, tancament a les 2h30 hores.
Nit de Cap d’any, tancament a les 4h00.
5.- Per les festes majors i revetlles de l’estiu l’ajuntament podrà determinar un horari més
ampli. (determinar quines festes) es permet una ampliació de 30 min en l’horari de
tancament (màxim establert per l’ordre INT/358/2011)
6.- En el cas de la realització d’esdeveniments extraordinaris, autoritzats d’acord amb la
normativa corresponent, l’horari de funcionament de les terrasses serà el que indiqui la
habilitació per dur a terme dit esdeveniment extraordinari.
7.- En cap cas aquests horaris podran superar els màxims permesos per a l’activitat de
l’establiment principal.
8.- Es fixa una tolerància, que en cap cas serà superior a mitja hora, per a la instal·lació i
recollida i neteja de la zona ocupada per les terrasses.
Article 17. Tipus de terrasses
1. Les terrasses podran ser amb para-sol, i en cap cas s’admetran tendals de muntatge
tancat, que requereixin algun tipus d’estructura lleugera, entenent per això els tancaments
verticals, inclosos els fets amb materials transparents.
Es poden autoritzar els paravents laterals, els paravents han de ser enrotllables, solidaris als
para-sols, sense cap estructura addicional i de material no rígid i transparent. Els paravents
no poden superar els límits de delimitació de la terrassa.
En cas d’existir estufes, el material tèxtil tant del para-sol com del paravent ha de ser no
propagador de la flama.
2. Es podran autoritzar instal·lacions conjuntes per a diversos establiments o trams, amb la
finalitat d’unificar i harmonitzar amb l’entorn, prèvia petició i aportació de proposta.
3.- L’ocupació es farà de manera que no perjudiqui els drets dels vianants i dels veïns, que
tenen dret a disposar de pas lliure per la vorera i d’accés lliure i sense entrebancs als seus
domicilis.
4. Cada dia, en finalitzar l’horari autoritzat, el mobiliari haurà de ser retirat de la via pública –
preferentment- o apilat i lligat, de manera que no destorbi la circulació de persones i vehicles
ni les activitats pròpies de la via pública. Si un cop finalitzat l’horari d’ocupació, es retiren o
apilen les taules i cadires i es lliguen amb cadenes, aquestes caldrà que estiguin folrades
9
Plaça del Castell, 8 43830 Torredembarra. Tel. 977640025. Fax 977644904 Nº Reg. E. L. 4315360009
secretaria@torredembarra.cat

DILIGÈNCIA: la present Ordenança ha entrat en vigor el
mateix dia de la seva publicació íntegra al BOPT núm. 109,
de 7 de juny de 2017.
El secretari,
Rafael Orihuel Iranzo
Torredembarra, 7 de juny de 2017
AG1/G108/21/03
DGS/ROI

amb tub de plàstic.
En períodes de vacances o similars, el mobiliari autoritzat haurà de ser retirat de la via
pública, restant prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge. El sistema de
cobertura de les terrasses i el seu suport haurà de poder ser retirat igualment de la via
pública.
5. El titular de la llicència haurà de netejar la terrassa de manera permanent i a la nit abans
de tancar l’establiment. En cap cas la terrassa no pot produir residus que restin a la via
pública.
6. El titular de la llicència vetllarà especialment per que els seus empleats i clients es
mantinguin dins dels paràmetres admesos del nivell de so. També es tindrà cura de fer una
neteja i recollida de la terrassa sense fer soroll excessiu. L’ajuntament podrà condicionar la
llicencia, a la instal·lació de mesures correctores per tal de disminuir el nivell de soroll en
relació a veïns.
CAPÍTOL II. MATERIALS.
Article 18. Materials de la instal·lació
Llevat dels casos en què es reguli expressament, els materials hauran de complir les
següents condicions:
Els para-sols seran de roba de lona o similar i d’un sol color, transpirable i filtre UV
(preferiblement tons blancs o crus). Es prohibeix la utilització de plàstic. Tindran una
estructura rígida i ancorada a terra o garantint la seva fixació en pro de la seguretat de les
persones.
Sobre aquests elements de les terrasses serà preferent el missatge publicitari corresponent
a la denominació genèrica de l’establiment o local de què es tracti, no acceptant-se altre
tipus de publicitat. El missatge publicitari podrà imprimir-se directament sobre el teixit o
adherir-s’hi mitjançant material sense gruix. El missatge podrà imprimir-se o adherir-se dues
vegades per element de para-sol. La superfície de les lletres, signes o anagrames no podrà
superar el 10 per 100 del material base.
Aquesta publicitat només es permetrà sobre terrasses, en les que, per la seva mida, forma,
color i disposició s’integrin en el seu entorn.
Les taules i cadires portaran gomes per evitar el soroll en el seu moviment.
Article 19. Delimitacions
La delimitació amb el vial de trànsit (asfalt) es podrà fer mitjançant jardineres i arbusts,
vidres de seguretat, fusta o metall, fins a una alçada màxima total de 1,00 metres.
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Article 20. Característiques
En especial al Nucli Antic, que actualment s’identifica i delimita com a zona 2 en el vigent Pla
General Municipal d’Ordenació:
1. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment estaran
realitzats amb material del mateix color, disseny i textura.
2. En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques
que desentonin amb la resta de terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitectònic.
3. Es concedirà una carència per adaptar el mobiliari (cadires, taules, etc...) a les exigències
d’aquesta ordenança, a partir de l’entrada en vigor de la mateixa.
Article 21. Instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica estarà protegida amb les Normes del Reglament Electrotècnic per a
la Baixa Tensió i per les seves instruccions complementàries i no podrà afectar a la lliure
circulació de les persones.
Cal tenir en compte la normativa vigent pel que fa a la Protecció del Medi Nocturn, com a
aspectes més rellevants a valorar indicar els següents:
-. Cal que la instal·lació estigui realitzada per un instal·lador autoritzat, i tramitar la
documentació corresponent. En el cas de que la instal·lació d’enllumenat exterior tingui una
potencia instal·lada de més de 1 kW és d’aplicació el RD 1890/2008.
-. Els llums han de ser de FHS < 1%. Com a exemple poden ser projectors per a ambient
exterior disposats amb el pla horitzontal, amb el flux lluminós dirigit a la superfícies del
passeig autoritzat a ocupar.
-. Els llums no han d’il·luminar l’espai fora de la superfície autoritzada a ocupar. En cap cas
pot fer augmentar la il·luminació del vial públic en més d’un 50% de la seva il·luminació
mitjana.
CAPÍTOL III. DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
Article 22. Sol·licituds
Termini de presentació de la sol·licitud:
1. La petició per a la instal·lació de terrasses es presentarà al registre de l'Ajuntament al
menys 20 dies naturals abans de finalitzar l’any anterior a aquell pel qual es presenta la
sol·licitud. En cas d’instal·lació per temporada la sol·licitud es farà al menys 20 dies naturals
abans del període sol·licitat i en cas de demanar prorrogar de temporada la sol·licitud
s’haurà de fer al menys 20 dies naturals abans de finalitzar el termini de la sol·licitud inicial.
2. En els establiments de nova obertura que hagin estat autoritzats, les sol·licituds
d’instal·lació de terrasses, podran presentar-se al registre de l'Ajuntament en el moment que
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el titular de l’establiment ambicioni la instal·lació d’una terrassa.
3. Si en el moment de la sol·licitud de la llicencia hi ha obert un expedient de queixes o
sancionador en que s’hagi constatat l’incompliment per part del titular de l’activitat d’alguna
de les condicions imposades al permís municipal concedit per exercir-la, es podrà suspendre
la tramitació de l’autorització d’instal·lació de la terrassa fins que s’hagi resolt l’expedient de
queixes o sancionador.
En cap cas s’autoritzaran ocupacions si el titular de l’activitat no disposa de permís o no ha
realitzat la comunicació prèvia adequadament. En el supòsit que es produeixi un canvi de
titularitat de l’establiment, l’Ajuntament podrà concedir la llicencia sempre que el responsable
de l’activitat hagi realitzat correctament els tràmits necessaris per a la transmissió del permís
municipal.
Article 23. Documentació
La petició d’autorització d’us d’un espai de sol en espais públics mitjançant terrasses s’haurà
de formular mitjançant instància normalitzada, adjuntant les següents dades i documentació:
a) Dades de l'interessat.
b) Quan el signant actuï per representació, s’haurà de fer constar les seves dades i qualitat
en que obra el signant mitjançant poder notarial o autorització.
c) Superfície de la zona prevista d’ocupar, indicant també el numero màxim de taules i
cadires.
d) Fixació de la durada de l’ocupació: dies, mesos, temporada o anual.
e) Plànol de planta de la terrassa i de la seva zona d’influència. En el plànol s’haurà de
dibuixar el següent:
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 altres elements que poguessin existir en la zona
d’influència de la terrassa, mobiliari auxiliar a instal·lar.
Assenyalar la façana i porta d’accés pertanyent al propi local.
Assenyalar els passos de vianants i semàfors de les seves proximitats.
Assenyalar els portals d’accés als edificis d’habitatges.
Altres elements d’interès.
f) Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendals, para-sols, tarima,
materials, textures i colors a emprar, en el seu cas. Tots aquests elements hauran de ser
desmuntables.
g) En els casos de terrasses en què l'espai d'ús de sol sigui de titularitat privada haurà de
complir tots els requisits establerts en aquesta ordenança i es tramitarà d’acord amb la
normativa vigent en cada cas.
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h) La terrassa haurà d’estar coberta per la corresponent assegurança, bé de forma
específica o incorporada a l’establiment. Pel que fa a les quanties, aquestes estaran d’acord
amb el Decret 112/2010 amb la consideració de què, només pel que fa a l’assegurança,
l’aforament de la terrassa s’estableix en 1 persona per cada 1,25 m2.
Article 24. Taxa
L’ocupació del domini públic mitjançant instal·lacions provisionals de taules i cadires i altres
elements amb finalitat lucrativa, meritarà la taxa corresponent establerta a la corresponent
ordenança fiscal de l’Ajuntament de Torredembarra.
Pel que fa als espais de titularitat privada la taxa correspondrà a la tramitació de la ocupació.
Article 25. Autoritzacions a precari
Les autoritzacions en domini públic es concediran a precari, sense perjudici de tercers i
sempre que la instal·lació i l’ús es facin d’acord amb els criteris d’actuació que s’assenyalen,
així com les Ordenances municipals i disposicions que siguin d’aplicació.
Article 26. Anul·lació, revocació i desmuntatges temporals
En qualsevol moment l’Ajuntament podrà incoar expedient contradictori per l’anul·lació o
revocació de la llicència per incompliment d’aquesta ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses o per molèsties justificades al veïnatge. Aquesta supressió no
suposarà cap tipus d’indemnització per al titular de l’establiment.
L’ajuntament pot ordenar el desmuntatge temporal de les terrasses amb previ avís per causa
d’esdeveniments, actes programats, processons, cercaviles….. degudament autoritzats o
altres necessitats degudament justificades que ho requereixin ( arranjaments, obres a la via
pública…)
Article 27. Responsabilitat
El titular de l’autorització és responsable de l’acompliment de les obligacions que estableixen
les Ordenances municipals i d’altres disposicions aplicables.
Article 28. Circumstancies d’anul·lació
L’autorització quedarà anul·lada per:
Manca de conservació de la senyalització de la terrassa, tendals, jardineres, arbrat i mobiliari
o d’higiene i neteja en la terrassa i la seva zona d’influència.
Per l’ús indegut de la terrassa.
Per modificació de les circumstàncies en raó de les quals va ésser atorgada l’autorització.
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Article 29. Retirada de mobiliari sense autorització:
L’ocupació de via pública amb taules i cadires requereix autorització prèvia municipal.
Si es detecta mobiliari en terrassa que no disposi d’autorització, la Policia Local procedirà a
advertir verbalment al responsable del mobiliari de l’obligació de la seva retirada immediata
de la via pública fins l’obtenció del corresponent títol habilitant si s’escau i aixecarà la
corresponent acta.
Si no es pot contactar amb cap responsable del mobiliari es deixarà enganxina on faci
constar que s’ha de procedir a la seva retirada de forma immediata.
En cas que no es retiri el mobiliari, passades 48 hores de l’advertiment i sense cap més
tràmit, es retirarà d’ofici per part de la brigada municipal amb rescabalament de les
despeses generades al propietari.
El material retirat es dipositarà al magatzem municipal durant un termini d’un mes.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin reclamat, es consideraran residus i seran
destruïts o donats a entitats benèfiques o als serveis socials.
CAPÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR
Article 29. Infraccions
A l’empara del que estableixen els articles del 139 al 141 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, de
bases de règim local i per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús dels
serveis, equipaments, infraestructures i instal·lacions ubicades a l’espai públic on és
d’aplicació aquesta ordenança, constitueix una infracció administrativa tota acció o omissió
que suposi un incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que aquesta mateixa
conté.
Article 30. Competència.
Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança són sancionades per l’alcalde o l’òrgan
municipal a qui aquest últim hagi delegat aquesta competència.
Article 31. Règim general de les sancions.
La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es guia per l’aplicació del
principi de proporcionalitat i dels criteris de graduació previstos en aquesta ordenança. Per
determinar la sanció aplicable cal tenir en compte, en tot cas, que el compliment de la sanció
no resulti més beneficiós per a la infractor que el compliment de les normes infringides.
Article 32. Graduació de les sancions
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1. Les sancions es graduen segons les següents circumstàncies:
a) La gravetat de la infracció.
b) El benefici obtingut.
c) El perjudici ocasionat a l’ interès general.
d) La intencionalitat.
e) La reiteració.
f) La reincidència.
2. A l'efecte de la present ordenança, s'entén que hi ha reincidència en els casos de
comissió d'una segona infracció de la mateixa naturalesa en el període d'un any des que
hagi adquirit fermesa la resolució administrativa.
3. A l'efecte de la present ordenança, es considera que hi ha reiteració en els casos de
comissió d'una segona infracció de distinta naturalesa en el període de dos anys des que
hagi adquirit fermesa la resolució administrativa.
4. En qualsevol sanció imposada es tindrà en compte que la comissió de la infracció, no
resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes infringides.
Article 33. Classificació de les infraccions.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Es consideren infraccions lleus:
a.) No mantenir permanentment neta la terrassa, el seu entorn, i els elements que els
composen.
b.) No netejar diàriament i adequadament la zona ocupada.
c.) Excedir-se fins a mitja hora de l’horari legal.
d.) 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 del permís.
e.) L’alteració de les condicions d’ubicació especificades al permís dels elements instal·lats a
la terrassa.
f.) L’ocupació del domini públic amb una superfície superior a l’autoritzada de fins un 20%.
g.) L’ocupació de la via pública sense permís municipal amb qualsevol tipus d’objecte.
h.) La col·locació de pancartes, banderoles o similars sobre la via pública o el seu vol sense
el corresponent permís municipal. Cal tenir en compte aquí l’article 5-5 en relació als cartells
informatius.
i.) Tot incompliment d’obligacions i vulneració de prohibicions establertes en la present
Ordenança, no qualificat expressament com a falta greu o molt greu.
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2. Es consideren infraccions greus:
a.) La reiteració en la comissió de qualsevol falta lleu en un mateix any.
b.) L’ocultació, manipulació o falsedat de les dades o documentació aportada amb la intenció
d’obtenir el permís municipal.
c.) La no exhibició del permís municipal als agents de la Policia Local o als funcionaris
competents que el requereixin.
d.) El deteriorament greu dels elements de mobiliari urbà i ornaments annexos o colindants a
l’establiment que es produeixin com a conseqüència de l’activitat objecte del permís.
e.) Excedir-se més de mitja hora i menys d’una hora de l’horari legal.
f.) L’ocupació de major superfície de l’autoritzada en més d’un 20% i inferior al 50%.
g.) La instal·lació de tendals, ombrel·les i pèrgoles, sense ajustar-se a les condicions
establertes en la present Ordenança.
h.) No respectar els requisits estètics determinats en els annexos de la present ordenança.
i.) La col·locació de taulells, quioscos, frigorífics, màquines expenedores de productes,
màquines de jocs i similars.
j.) La instal·lació d’equips reproductors musicals així com la realització d’actuacions en
directe de caràcter fix o mòbil a l’espai de la terrassa, ja siguin organitzades o permeses per
l’establiment, sense el corresponent permís municipal.
k.) La celebració d’espectacles o actuacions no autoritzades de forma expressa.
l.) La producció de molèsties al veïnat o transeünts, reiterades i acreditades, derivades del
funcionament de la instal·lació.
m.) L’incompliment de l’obligació de retirar el mobiliari de la terrassa en finalitzar el seu
horari de funcionament, els que tinguin l’obligació de fer-ho.
n.) La utilització d’un mobiliari diferent a l’autoritzat per la present Ordenança.
o.) La cessió de l’explotació de la terrassa a persona diferent del titular de l’establiment
principal.
p.) La realització de venda ambulant o la prestació de serveis a la via pública sense el
corresponent permís municipal
q.) La col·locació de publicitat en algun dels elements o mobiliari especificats en la present
Ordenança sense el corresponent permís municipal.
r.) 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’emergència i guals
degudament autoritzats, així com la visibilitat de les senyals de trànsit.
s.) La realització de promocions comercials o distribució de publicitat a la via pública sense
el corresponent permís municipal.
3. Es consideren infraccions molt greus:
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a.) La reiteració en la comissió de qualsevol falta greu en un mateix any.
b.) L’ús o instal·lació de terrasses sense el corresponent permís municipal o fora del període
autoritzat.
c.) L’ocupació de major superfície de l’autoritzada en més d’un 50%.
d.) Ocasionar danys al mobiliari urbà, a l’arbrat o amb a les plantes existents a l’espai
ocupat, per l’import igual o superior a 1.000,00 euros, com a conseqüència de l’activitat
objecte del permís.
e.) La desobediència a les disposicions de l’Alcalde o del Regidor Delegat.
f.) La realització d’una activitat diferent a l’autoritzada en el corresponent permís municipal.
g.) La desobediència als requeriments de la Policia Local, inspectors o autoritats.
h.) No haver sol·licitat el canvi de titularitat.
i.) No haver realitzat l’adaptació a les prescripcions de la present Ordenança dels permisos
municipals que tinguessin concedits els seus titulars abans de l’entrada en vigor de la
present Ordenança, en el termini establert.
j.) No desmuntar les instal·lacions una vegada finalitzat el període del permís o quan així fos
ordenat per l’autoritat municipal.
k.) L’incompliment de l’horari de tancament per excés d’una hora o superior.
4. En el cas de comissions de faltes molt greus, aquestes poden portar com a sanció
accessòria la revocació del permís municipal i/o la impossibilitat d’obtenir-ne un altre durant
l’any següent.
Article 34. Sancions.
1. La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança portarà aparellada la
imposició de les següents sancions:
a)Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 150 fins a 400 euros.
b)Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 401 fins a 800 euros.
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 801 fins a 1.500 euros.
2. Quan les circumstàncies així ho aconsellin i sempre de manera motivada, la comissió
d’infraccions molt greus podran comportar la revocació del permís municipal que, en el seu
cas, s’hagués atorgat.
Article 35. Concurrència de sancions.
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1. Un cop incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi una relació de causa - efecte, s’imposa només la sanció més elevada.
2. Si no hi hagués la relació causal a la qual es refereix el paràgraf anterior, s’imposa als
responsables les dues o més infraccions i les sancions corresponents a cadascuna de les
infraccions comeses, llevat que s’apreciï la identitat dels subjectes, fets i fonaments, cas en
el qual s’aplica el règim que sancioni més severament la conducta de que es tracti.
Article 36. Procediment.
El procediment sancionador és el que amb caràcter general, si és el cas, té establert
l’Ajuntament. Supletòriament és d’aplicació el procediment sancionador previst al Decret
278/1993 de 9 de novembre, sobre procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya
i supletòriament a aquest, a l’establert per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o a la legislació vigent aplicable.
La imposició de les sancions requerirà la incoació i instrucció prèvia del procediment
sancionador corresponent.
El pagament de la multa imposada comporta la fi del procediment, sense perjudici que es
presentin els recursos procedents.
Article 37. Reducció de sancions.
1. Si l’inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, l’instructor elevarà l’expedient
a l’òrgan competent per resoldre, sens perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi
ha indicis raonables de frau o encobriment d’altres persones o entitats.
2. Dintre del termini de 15 dies a comptar des del següent al de la notificació de la proposta
de resolució, l'inculpat podrà realitzar el pagament voluntari de la sanció proposada amb una
reducció del 40 per cent de l’import. En aquest cas es tindrà per conclòs el procediment
sancionador, amb les següents conseqüències:
a) La reducció del 40 per cent de l’import de la sanció econòmica proposada per l’instructor.
b) La renúncia a formular al·legacions. En el cas que fossin formulades es tindran per no
presentades.
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en
què es realitzi el pagament.
d) L’esgotament de la via administrativa, podent recórrer únicament davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
3. Si el pagament no fos íntegre i, per tant, no comprengués el 40% de l’import assenyalat
en la proposta, el procediment no es tindrà per conclòs, considerant-se el pagament efectuat
com un ingrés a compte. En aquest cas, si posteriorment la resolució considera la
inexistència de responsabilitat, es procedirà a la devolució de la quantitat parcialment
ingressada.
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Article 38. Prescripció de les infraccions.
Les infraccions que es realitzin amb ocasió de la present Ordenança prescriuran :
a) Les infraccions lleus als 6 mesos.
b) Les infraccions greus als 2 anys.
c) Les infraccions molt greus als 3 anys.
Article 39. Prescripció de les sancions.
Les sancions que s’imposin com a resultat d’una infracció a les disposicions de la present
Ordenança, prescriuran:
a) Les sancions lleus al cap d’1 any.
b) Les sancions greus als 2 anys.
c) Les sancions molt greus als 3 anys
Article 40. Apreciació de delicte o falta.
1. Les infraccions administratives previstes en aquesta ordenança s’entenen sense perjudici
que, eventualment, els fets puguin ser també constitutius d’una infracció penal. En aquest
cas, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui els antecedents
necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d’un
procés penal no impedirà la tramitació d’expedients sancionadors pels mateixos fets, però la
resolució definitiva de l’expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució
recaiguda en l’àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els
fets declarats provats en via judicial vincularan l’autoritat competent per imposar la sanció
administrativa.
3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si
s’aprecia diversitat de fonament.
Article 41. Reparació de danys.
La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment d’aquesta ordenança no
eximeix la persona infractora de l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats. En
qualsevol cas, l’ajuntament pot executar amb els seus propis mitjans les obres o realitzar les
activitats necessàries per mesurar el dany o perjudici causat i exigir la compensació que
escaigui.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
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Els establiments en que la habilitació incorpori terrassa a espai exterior privat amb una
superfície superior a la prevista a la present ordenança, es podrà mantenir aquesta
superfície exterior mentre es mantingui la habilitació. Per a noves habilitacions de nous
espais exteriors privats caldrà atenir-se a les ocupacions de superfície de la present
ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.
1. Els titulars de permisos municipals d’ocupació de via pública, amb estructures, mampares,
anàlegs o d’altres elements, concedits amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present
Ordenança, disposaran d’un termini màxim de 5 anys, a partir de l’entrada en vigor aquesta
ordenança, per adaptar les seves instal·lacions i mobiliaris actuals a les exigències
especificades en la present Ordenança.
2.- En aquelles terrasses que fins ara s’havien autoritzat però que d’acord amb les
condicions establertes en la present ordenança no es poden autoritzar, s’estableix un termini
màxim de 3 anys en que es permetrà la seva autorització, tret de que l’any anterior a
l’aprovació a aquesta ordenança hi hagi queixes en relació al seu funcionament.
3.- Pel que fa als horaris, s’estableix un termini màxim de 30 dies a partir de l’entrada en
vigor aquesta ordenança, per al seu compliment.
Passat el termini transitori, els horaris previstos en aquesta ordenança són aplicables a les
noves autoritzacions, a les terrasses existents en espai públic tant municipal com DPMT i en
espai privat.
4. Per tal de facilitar l’adaptació dels titulars dels permisos ressenyats en l’apartat anterior a
les noves exigències de la present Ordenança, l’Ajuntament podrà preveure exempcions
econòmiques que es reflectiran a les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.
Mentre no es produeixi una harmonització entre la tipologia de les autoritzacions segons la
durada, establerta a l’article 7 de la present ordenança i la tipologia establerta, a efectes de
fixar les diferents tarifes, per la ordenança fiscal que regula la “Taxa per l'ocupació de
terrenys d'ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa”, les sol·licituds hauran
d’ajustar-se, en quant als períodes d’ocupació, a allò disposat a l’ordenança fiscal.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Amb l’entrada en vigor de la present Ordenança, quedaran derogades totes les disposicions
contingudes a les Ordenances Municipals de Torredembarra que contradiguin allò disposat
en la present Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL.
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Aquesta Ordenança, que conté un preàmbul, quaranta-un articles, una disposició addicional,
dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final, entrarà en
vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la LRBRL, en relació amb el que preveu
l'article 65.2 del mateix text legal, una vegada que, complerts els tràmits establerts, el seu
text aparegui completament publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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