Eduard Marcó i Alberti, secretari de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
C E R T I F I C O:
Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2020, va aprovar amb el vot
favorable de la majoria absoluta legal de membres de la corporació, l’acord següent:
“Atès que el Ple municipal, per acord de 5 de maig de 2015, va aprovar definitivament
l’Ordenança municipal del Paisatge urbà de Vilafranca del Penedès.
Aquesta Ordenança respon a la necessitat d'establir uns criteris d'uniformitat i respecte en la
imatge de l’espai públic i dels edificis de la vila, tant pel que fa a les façanes com als elements
que s'integren en aquestes, i a la vegada aspira a la racionalització i la fiscalització de
l'activitat publicitària en l'àmbit del municipi. L’Ordenança també aborda altres aspectes amb
transcendència sobre el paisatge urbà, com les pintades i grafits, les tanques, i també les
terrasses de bar i restaurant a la via pública que fins ara es regulaven, a partir de l’article 12
de l’Ordenança de civisme i convivència, per uns criteris establerts per acords de la Junta de
Govern Local.
Atès que des de l’entrada en vigor de l’Ordenança municipal de Paisatge urbà, i la seva
conseqüent aplicació, s’ha detectat un seguit d’aspectes del seu articulat que cal matisar.
En concret s’introdueixen algunes modificacions puntuals en els articles 27, 28 i 29 de
l’Ordenança, inclosos en el Capítol 3: Instal·lació de terrasses de bars i restaurants i del seu
mobiliari a la via pública. També s’amplia la disposició transitòria tercera. Aquestes
modificacions es detallen i justifiquen en l’informe tècnic i jurídic emès pel Servei d’Urbanisme,
i posteriorment s’han fet algunes aportacions des del Servei de Governació. Els informes
consten incorporats a l’expedient.
Per això, s’ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Capítol 3 de l’Ordenança municipal del
paisatge urbà de Vilafranca del Penedès.
2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública pel termini de
trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a mitjans de comunicació
escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-se
al·legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, la modificació de l’Ordenança s’entendria
aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria en vigor després de
la publicació del seu text complet al BOP.

3. Es modifiquen els preceptes següents de l’Ordenança:
Nou redactat article 27, apartats 4 i 5:
4. És per això que, en absència d’una autorització municipal expressa, queda prohibit:
 Situar o deixar abandonats a la via pública objectes o materials no autoritzats, encara
que es trobin adossats a l’establiment propietat del mateix interessat.
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 Col·locar o situar altaveus o equips musicals a l’exterior del local o a la terrassa, sense
l’expressa autorització municipal.
 Col·locar elements o instal·lacions que obstrueixin el bon funcionament i l’ús dels
elements urbanístics o mobiliari urbà com ara boques de reg, hidrants, senyals
informatius o circulatoris, papereres, bancs, etc., així com davant dels accessos als
habitatges, guals o sortides d’emergència.
 Modificar o moure elements urbanístics com ara senyals, contenidors de brossa, mollons,
etc.
 Ampliar el nombre de taules o cadires indicats a la llicència, així com també sobresortir
de la superfície màxima o moure’n la ubicació d’aquesta.
 Instal·lar la terrassa i elements que la conformen sense disposar de l’autorització
municipal.
 Realitzar rases o instal·lacions a la via pública o façana sense disposar de l’autorització
municipal.
 Col·locar mobiliari auxiliar no autoritzat (expositors, congeladors, mostradors de venda
i/o conservació d’aliments i begudes, caixes, ampolles o similars, màquines expenedores,
etc), i instal·lar fogons, planxes o altres elements de cocció que emetin fums a la via
pública.


Explotar la terrassa sense disposar de l’assegurança de responsabilitat civil adient en
vigor.

 Utilitzar els arbres o mobiliari urbà com a suport per als elements de la terrassa.
 Durant les hores autoritzades, les taules i cadires no poden restar apilades a la via
pública, sinó que han de desplegar-se correctament dins l’espai de terrassa autoritzat. A
la nit, fora de l’horari autoritzat, les taules, cadires, pissarres i altres elements de
funcionalitat equivalent han de retirar-se a l’interior de l’establiment, excepte que per
raons justificades s’autoritzi específicament deixar-los a l’espai d’ús públic en les
condicions que assenyali.
Només en casos justificats, sempre i quan les terrasses no s’ubiquin en ambients
protegits turísticament, patrimonialment o davant d’edificis catalogats, es permet
l’apilament temporal de taules i cadires a l’espai públic de la terrassa, sense obstaculitzar
en cap cas l’espai de pas dels vianants i sempre dins dels límits de l’ocupació
autoritzada. Si durant aquest temps es lliguen les taules i cadires, les cadenes o els
altres sistemes de subjecció han d’anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el
soroll en la col·locació o retirada; i no podran lligar-se a elements d’arbrat o de mobiliari
públic. En qualsevol cas sempre s’han de disposar preservant la seguretat i la mobilitat
dels vianants a l’espai públic, i de manera que no s’incompleixin les normatives vigents
d’accessibilitat i no suposin cap obstacle per a les persones amb discapacitat visual o
amb mobilitat reduïda.
En tot cas, en el supòsit que l’establiment resti tancat més de 48 hores seguides, caldrà
sempre que tots els elements s’emmagatzemin dins l’establiment o en un local tancat.
5. El mobiliari i elements d’establiments de bar i/o restaurant que es poden autoritzar per a
ocupar la via pública són: taules, cadires, para-sols, mampares, paravents, estufes i
jardineres. Tots aquests elements s’hauran de col·locar dins de l’espai concedit i delimitat en
la llicència municipal. Les seves característiques seran les definides en l’article 29 d’aquesta
ordenança i en els annexes II i IV.
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S’admet la col·locació d’un únic element per anunciar els productes que se serveixen a les
terrasses amb unes dimensions màximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 metres d’amplada, profunditat
i alçada. L’element en qüestió s’ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.
Les pissarres, els faristols o altres elements de funcionalitat equivalent s’han de
retirar a partir de l’hora de tancament.
Nou redactat de l’article 28:
Article 28.- Documentació mínima que cal presentar per a la sol·licitud d’ocupació de
la via pública mitjançant terrasses.
La petició d’autorització de terrasses en sòl públic s’haurà de formular adjuntant la
documentació mínima següent:
1. Per a les activitats que ho sol·liciten per primer cop.
a) Instància, indicant les mides, ubicació exacta pretesa i característiques de l’ocupació.
b) Compromís formal de tenir subscrita, vigent i al corrent de pagament, durant tot el
període d’ocupació del sòl públic, una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil per danys materials i personals, derivada del local de l’establiment,
de la terrassa i dels seus elements com taules i cadires, tanques, para-sols, etc. El
compromís ha d’incloure la declaració d’assumir la persona titular de la llicència la
responsabilitat derivada del funcionament de la terrassa.
c) Plànol de planta a escala signat pel titular, indicant la situació de la terrassa, les taules i
les cadires, altres elements si n’hi ha, i en el qual es reflecteixi tot el mobiliari urbà,
cruïlles, etc. de la zona, acotant la terrassa i indicant el pas lliure per a vianants.
d) Elements auxiliars (para-sols, tendalls, marquesines o pèrgoles): Cal aportar:
1. Croquis de l’element (planta, alçat i secció)
2. Especificació dels seus materials, textures i colors.
2. Per a les activitats en què no es produeixen cap canvi d’ubicació, de nombre de taules i
cadires, ni de superfície ocupada ni de titular de la llicència, i sol·licitin una pròrroga de la
sol·licitud anterior:
a) Instància.
b) Compromís formal de tenir subscrita, vigent i al corrent de pagament, durant tot el
període d’ocupació del sòl públic, una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil per danys materials i personals, derivada del local de l’establiment,
de la terrassa i dels seus elements com taules i cadires, tanques, para-sols, etc. El
compromís ha d’incloure la declaració d’assumir la persona titular de la llicència la
responsabilitat derivada del funcionament de la terrassa.
3. Per a les activitats en què no es produeixen cap canvi d’ubicació, però sí quant al nombre
de taules i cadires, i/o superfície ocupada, i/o canvi de titular de la llicència, i sol·licitin una
pròrroga de la sol·licitud anterior.
a) Instància indicant les mides, ubicació exacta pretesa i característiques de l’ocupació.
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b) Compromís formal de tenir subscrita, vigent i al corrent de pagament, durant tot el
període d’ocupació del sòl públic, una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil per danys materials i personals, derivada del local de l’establiment,
de la terrassa i dels seus elements com taules i cadires, tanques, para-sols, etc. El
compromís ha d’incloure la declaració d’assumir la persona titular de la llicència la
responsabilitat derivada del funcionament de la terrassa.
c) Plànol de planta a escala signat pel titular, indicant la situació de la terrassa, les taules i
les cadires, altres elements si n’hi ha, i en el qual es reflecteixi tot el mobiliari urbà,
cruïlles, etc. de la zona, acotant la terrassa i indicant el pas lliure per a vianants.
Nou redactat de l’article 29:
Article 29.- Condicions mínimes per a la instal·lació de terrasses i els seu mobiliari.
1.

La col·locació de terrasses a la via pública s’haurà de fer de forma que, amb caràcter
general, quedi lliure l’espai adient per al pas de vianants, que serà com a mínim d’1,80
metres un cop descomptada la superfície que, per qualsevol causa o obstacle, no sigui
apta per al trànsit. Amb caràcter particular s’hauran de seguir els criteris següents:
a) En el cas de terrasses a la vorera, l’espai per al pas de vianants serà sempre superior al
50% de l’amplada de la vorera.
b) En illes de vianants, es pot autoritzar l’ocupació de com a màxim el 35% de l’ample del
carrer, deixant una amplada lliure mínima de 3,20 m per a la circulació de vehicles i
vianants.
c) En espais oberts, places, zones verdes o espais de grans dimensions en general, les
terrasses no poden ocupar més del 50 per cent de la superfície lliure destinada als
vianants de l’espai d’ús públic. La seva instal·lació haurà de ser fixada pels serveis
tècnics de l’Ajuntament, de tal manera que aquesta no alteri la normal utilització
d’aquests espais per a l’esbarjo, lleure, mercat o similar, i/o dificulti l’accés de vehicles
d’emergència (bombers, ambulàncies, cossos de seguretat, etc.).
d) En el cas d’establiments ubicats sota porxos, només poden situar taules, cadires,
faristols i estufes. La situació de l’espai de la terrassa a l’interior del porxo ha de deixar
una amplada mínima de pas lliure d’acord amb les normes vigents de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. En el supòsit que això no
sigui possible, se situaran fora dels porxos segons les condicions establertes en els
apartats 1 i 2 d’aquest article, considerant com amplada del carrer la distància entre les
façanes exteriors dels porxos.
e) En tots aquells espais de concentració lineal que han de compatibilitzar la seva ubicació
amb zones de passeig de vianants (Rambla de la Girada, ...) és prioritzarà la ubicació a
un dels costats, que s’haurà de mantenir al llarg de tota la rambla o passeig, definint una
zona destinada a terrasses i un recorregut diàfan pels vianants que faciliti les condicions
de mobilitat.
Les terrasses que es poden autoritzar a les rambles i els passeigs no poden ocupar més
del 50 per cent de l’ample del passeig central o rambla.
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2.

En carrers de plataforma única o prioritat invertida, l'amplada lliure mínima per a la
circulació de vehicles i vianants serà de 4 m.

3.

No s’admetrà la instal·lació de terrasses en voreres d’amplada inferior a 4 m.

4.

S’admet la instal·lació de terrasses a la calçada, en el cas que no sigui possible a la
vorera, davant l’establiment segons les normes anteriors, sempre i quan es compleixin
totes i cadascuna de les condicions següents:
a) No s'admetran terrasses a la calçada en el costat exterior del gir dels vehicles, ni en
altres supòsits que es puguin considerar de risc per a la seguretat de les persones.
b) El carrer ha de disposar de la possibilitat d’aparcament de vehicles (gratuït), ocupant la
terrassa un espai inicialment previst com a aparcament.
c) S’haurà de col·locar una pilona rodona, de cautxú color vermell (RAL 3020 o similar) i
banda reflectant, de 80 cm. d’alçada i 10 cm de diàmetre. Haurà de ser col·locada tocant
la tarima, al cantó del pas dels vehicles, i a la cantonada que primer es troben aquests
en el sentit de la seva marxa.
d) Quan la vorera tingui una alçada mínima de 15 cm, la terrassa haurà de ser instal·lada
sobre una tarima de fusta al mateix nivell de la vorera. La tarima tindrà els tres cantells
exteriors pintats de color groc (RAL 1023 o similar), haurà de permetre per sota
l'escorrentia de les aigües pluvials, i haurà de ser resistent a la intempèrie i no lliscant.
e) Quan la vorera tingui una alçada inferior als 15 cm, es podrà optar per instal·lar una
tarima de fusta com la indicada en el punt anterior, o bé per col·locar més pilones de les
descrites en la lletra c) d’aquest apartat 4, almenys una cada 4 metres, en el cantó del
pas dels vehicles.
f) La terrassa haurà d’estar situada davant l’establiment al qual pertany, i no podrà sortir
dels límits de la façana o parcel·la que aquest ocupa. En tot cas no podrà tenir més de
10 metres de llargada, ni d’1,80 metres d’amplada.
g) En el cas que estigui permès l’aparcament en ambdós costats de la calçada, l’amplada
mínima de la calçada haurà de ser de 8 metres. Quan l'aparcament estigui permès en un
sol costat, l'amplada mínima de la calçada haurà de ser de 6 metres.
h) Les terrasses ubicades a la calçada hauran d’estar limitades per jardineres o mampara
com les definides en els aparats 15 i 16 d’aquest article d’un sol color, en tots els costats
que limitin amb la pròpia calçada. Totes les jardineres o mampares instal·lades evitaran
el pas d'un nen o nena, i seran resistents a l’ impacte d'un adult.
i) Les terrasses ubicades en la calçada de l’Avda. Barcelona, Rambla Nostra Senyora i Av.
Tarragona obligatòriament hauran d’estar limitades per jardineres com les definides en
l’article 15 d’aquest article; el disseny i color de les quals haurà d’harmonitzar amb la
resta d’elements de la terrassa. Podrà autoritzar-se la col·locació de mampares
transparents de material rígid, de manera solidària amb les jardineres.

5.

Excepcionalment, en carrers en què no sigui possible la instal·lació de terrasses segons els
apartats anteriors, es podrà no obstant autoritzar per acord de la Junta de Govern Local la
instal·lació, previ informe dels serveis tècnics municipals que avaluï favorablement
aspectes de seguretat, mobilitat, possibles obres necessàries d’adequació, instal·lació
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d’elements auxiliars (para-sols, marquesines o pèrgoles) i altres. El cost de qualsevol
adequació anirà a càrrec de la persona peticionària de la llicència d’ocupació.
6.

Si és requerit, el titular de la llicència haurà de senyalitzar, a càrrec seu, amb un clau
d'acer a cada cantonada (d'un model que s'especificarà) el perímetre dins del qual haurà
de quedar col·locada la terrassa.

7.

Les taules i cadires podran ser d’alumini, vímet o fusta, o d’una combinació d’aquests
elements, però sempre hauran d’estar harmonitzades entre sí a tota la terrassa de
l’establiment. Hauran de ser el menys sorolloses possible, no podran exhibir cap tipus de
publicitat, excepte la pròpia de l’establiment, i en cap cas l’element publicitari podrà tenir
una dimensió superior a 10 cm d’ample i 5 cm d’alçada en cada un dels mobles de la
terrassa que el portin. Excepcionalment, a petició justificada del titular de l’establiment i
amb informe tècnic previ, es podrà autoritzar la instal·lació de taules i cadires d’altres
materials.
Tots els elements addicionals decoratius, com respatllers, coixins, etc, podran ser objecte
de revisió si aquest no harmonitzen amb la resta de elements que conformen la terrassa.

8.

Els para-sols seran de forma quadrada o rectangular de fins a 3,5 metres de costat,
desmuntables i plegables; de material tèxtil llis i d’un sol color ( blanc, cru, negre o
bordeus), sense cap tipus de publicitat excepte la del propi establiment i només als
serrells. L’alçada mínima lliure serà de 2,20 metres i la màxima de 3,50 metres, amb la
limitació que no podran afectar en cap cas balcons, façanes, arbres, fanals o altre
mobiliari urbà. El seu suport serà lleuger i desmuntable, de fusta o metàl·lic; els peus
estaran subjectats amb suports, admetent-se el seu ancoratge a terra prèvia autorització
expressa de l’Ajuntament. S’admeten elements d’il·luminació solidaris o ancorats en els
para-sols que no impedeixin que aquests es pleguin. S’hauran de mantenir en bon estat
de conservació.

9.

S’admeten la instal·lació de para-sols plegables a dos pendents, formats per dos tendals
de forma rectangular i sustentació mitjançant estructura metàl·lica de color blanc,
admetent-se el seu ancoratge a terra prèvia autorització expressa de l’Ajuntament. Els
tendals seran de material tèxtil llis i d’un sol color ( blanc, cru, negre o bordeus), sense
cap tipus de publicitat excepte la del propi establiment i només als serrells. L’alçada
mínima lliure serà de 2,20 metres i la màxima de 3,50 metres, amb la limitació que no
podran afectar en cap cas balcons, façanes, arbres, fanals o altre mobiliari urbà.
S’admeten elements d’il·luminació solidaris o ancorats en els tendals que no impedeixin
que aquests es pleguin. S’hauran de mantenir en bon estat de conservació.

10. La instal·lació de para-sols en cap cas no podrà superar les mides màximes establertes
per al perímetre de la terrassa. La instal·lació i els voladissos hauran de ser dins els límits
del perímetre. Els voladissos només podran sobresortir 10 cm. del perímetre, sempre que
quedi justificat en la llicència concedida.
11. Els para-sols instal·lats en àmbits molt representatius del municipi (rambla de Sant
Francesc, rambla de Nostra Senyora, rambla de la Girada, rambla de la Generalitat,
avingudes de Barcelona i de Tarragona, plaça de Jaume I, plaça de l’Oli i plaça Sant Joan )
hauran de ser de manera que el seu disseny, material i color harmonitzin amb la resta de
les terrasses incloses en aquests àmbits, amb el seu entorn i amb l’entorn arquitectònic
on s’emplacen. Tots ells hauran de respectar les condicions determinades per
l’Ajuntament, per tal de garantir la seva uniformitat bàsica.
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12. La instal·lació de pèrgoles es limita a:
a)

Àmbits grafiats en el plànol de l’Annex II. Les pèrgoles situades en aquests àmbits
compliran necessàriament amb les característiques fixades per l’Ajuntament i que es
recullen gràficament en l’Annex V. Es poden admetre tendals a la part superior de
les pèrgoles, a càrrec de la persona interessada, de material tèxtil llis i d’un sol color
(blanc, cru, negre o bordeus), sense cap tipus de publicitat.

b)

En aquells espais de la via pública on la vorera tingui una amplada superior a 6m

c)

En altres espais d’amplada inferior a 6m, espais de plataforma única o en illes de
vianants, es prioritzarà la instal·lació de para-sols o marquesines plegables, tot i que
es podrà plantejar la instal·lació de pèrgoles en casos excepcionals que hauran de
ser revisats de manera individualitzada i validats per la Junta de Govern Local, previ
informe dels serveis tècnics municipals que avaluï favorablement aspectes de
seguretat, mobilitat, possibles obres necessàries d’adequació i altres. El cost de
qualsevol adequació anirà a càrrec de la persona peticionària de la llicència
d’ocupació.

d)

En espais oberts, places, zones verdes o espais de grans dimensions en general, la
seva instal·lació haurà de ser fixada pels serveis tècnics de l’Ajuntament, de tal
manera que aquesta no alteri la normal utilització d’aquests espais per activitats
com l’esbarjo, el lleure, els mercats o similars, i/o dificulti l’accés de vehicles
d’emergència (bombers, ambulàncies, cossos de seguretat, etc.).

13.
Característiques de les PÈRGOLES (a excepció de les situades dins els àmbits grafiats
en el plànol de l’Annex II):
S’entén per pèrgola el tipus d’instal·lació provisional o fixa, a la via pública, per a protecció del
sol, pluja i vent, coberta i amb tancaments verticals, amb un màxim de 3 costats, amb l’ús
complementari i/o annex al servei dels establiments hostalers i de restauració. Compliran les
següents condicions:
a) CONDICIONS GENERALS.
1. Les pèrgoles situades dins un mateix àmbit (tram de carrer) hauran de tenir unes
condicions estètiques (disseny, material i color) que harmonitzin amb la resta de
terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitectònic on s’emplacen.
2. La seva instal·lació no podrà impedir la visibilitat del transit per la via on s’instal·la, ni les
senyals de tràfic de la zona.
3. En cas d’existir mobiliari urbà (enllumenat públic, senyals de tràfic, bancs, papereres,
arbres, etc), aquest haurà de quedar fora del recinte tancat de la terrassa. Haurà de
deixar lliure per a la seva utilització pels serveis públics corresponents, les boques
d’incendi, hidrants, registres de sanejament, centres de transformació i arquetes de
registre de qualsevol servei públic.
b) ESTRUCTURA I FIXACIÓ
1. Estructura tubular lleugera, desmuntable i anivellada, d’alumini lacat (blanc, cru,
negre o bordeus), fusta o altres materials resistents a la corrosió. Resistència al
vent de 100 Km/h. Model i/o materials homologats segons normes UNE.
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2. S’instal·larà sense cimentació fixa, de manera que seran fàcilment desmuntables,
incloent els elements de subjecció de l’estructura. La fixació de l’estructura al
paviment, haurà de ser d’alguna de les següents maneres: a) Claus i/o cargols al
paviment, que posteriorment al desmuntar, es repararà al seu estat inicial. b) Daus
de formigó o semblant, de contrapès. c) Ancoratge sobre lloses de formigó o
semblant.
3. En cas de cessament de l’activitat associada a la pèrgola (sense que es produeixi un
canvi de nom de l’activitat), caldrà procedir a la retirada de la pèrgola i tots els
elements auxiliars que s’hagin pogut instal·lar, així com la reparació d’aquelles
parts de la via pública afectades per la instal·lació (per exemple, punts de fixació al
paviment), tot a càrrec del titular de l’establiment cessant.
c) COBRICIÓ O TANCAMENT SUPERIOR
1. L’alçada mínima lliure serà de 2,20 metres i la màxima de 3,50 metres, amb la
limitació que no podran afectar en cap cas balcons, façanes, arbres, fanals o altre
mobiliari. S’admeten elements d’il·luminació solidaris o ancorats en l’estructura de
la pèrgola. S’hauran de mantenir en bon estat de conservació.
2. El cobriment o tancament superior tindrà vessant, per a la caiguda de les aigües de
pluja, cap a l’exterior, es a dir, cap a la calçada i mai cap a la vorera de vianants.
3. Serà de lona, fibra acrílica o semblant, seran plegables o enrotllables, arreplegable i
de fàcil desmuntatge, de colors llisos (blanc, cru, negre o bordeus) i sense
dibuixos.
4. Serà de material hidròfug, impermeable i resistent mecànicament a la tracció, al
vent, a l’esquinçament i abrasió, resistent als floridures, putrefacció i els insectes.
Serà de materials homologats segons normes UNE. 3
d)

TANCAMENT VERTICAL
1. Podrà haver un màxim de 3 paraments verticals, de colors llisos (blanc, cru, negre
o bordeus), que s’instal·laran sense cimentació fixa i fàcilment desmuntables.
2. Conformaran un recinte protegit mitjançant mòduls estructurals de materials
lleugers, semblants als del cobriment, resistents a la corrosió.
3. Seran transparents i sense publicitat, admetent-se parts opaques del mateix color
que els para-sols, fins a 1 metre d’alçada, que no podran ocupar més del 50% de la
seva superfície. En general els paravents no es podran ancorar a terra, excepte si
fos necessària una certa fixació, la qual vindrà determinada en la llicència, segons
criteri tècnic municipal, de manera que es produeixi el mínim dany a la via pública.
4. La part superior del tancament serà sempre transparent, i igualment resistent.
5. En cap cas podran impedir l’evacuació de les aigües de pluja.

14. S’admeten tendals plegables a les façanes de l’establiment sota els quals sigui possible
ubicar-hi terrassa. En cap cas s’admetran en àmbits o edificis protegits patrimonialment
(carrer Cort, plaça de la Constitució, rambla de Sant Francesc i rambla Nostra Senyora),
excepte si aquests son plegables, i si per les seves característiques, textures, colors,
dimensions i materials harmonitzen amb l’entorn o amb el propi edifici, a criteri tècnic
municipal. En tot cas i en totes les zones hauran de ser de material tèxtil llis d’un sol
color, blanc, cru, negre o bordeus. No podran exhibir cap tipus de publicitat, excepte la
pròpia de l’establiment.
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15. En el cas de voler muntar una instal·lació elèctrica, s’haurà de presentar un projecte
tècnic de la instal·lació signat per un tècnic competent, i l’energia és a càrrec del titular de
la llicència.
a) El subministrament elèctric que doni servei a una terrassa se sotmet a les
reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i a les instal·lacions en
espai d’ús públic.
b) La instal·lació que dóna suport a l’enllumenat s’ha de realitzar de manera que quan es
tanqui l’establiment permeti deixar totalment aïllada l’alimentació elèctrica, la qual s’ha
de desconnectar des del quadre general de l’establiment de restauració o assimilat de
forma independent a la resta d’instal·lacions.
16. S’admet la instal·lació de jardineres o testos com a separació física dels usuaris de les
terrasses. Les jardineres de cada terrassa seran totes del mateix material, de 0,50 metres
d’amplada màxima i 0,80 metres d’alçada màxima; amb plantes vives i en bon estat, amb
una alçada màxima de les plantes de 1,50 metres respecte al paviment.
17. Es podrà autoritzar la col·locació de mampares transparents de material rígid, de
metacrilat o vidre de seguretat, i estructura d’alumini o fusta, les quals poden combinarse de manera solidària amb una línia de testos o jardineres, al llarg de l’ocupació de la
terrassa, per tal de preservar o separar els usuaris de les terrasses únicament de la
calçada. L’ample màxim d’ocupació permès serà de 0,50 m i l’alçada total màxima de la
planta o de la mampara serà d’1,50 m. En cap cas s’admetrà cap mena de publicitat a les
mampares.
18. Sens perjudici de la possible ubicació de paravents a què es refereix l’apartat 18 següent,
a les zones de la rambla de Nostra Senyora i de l’avinguda de Tarragona i avinguda de
Barcelona s’hauran de posar línies de testos o jardineres d’alçada màxim 1,50 metres amb
contigüitat amb la calçada i, opcionalment, en els laterals de la terrassa. En tot cas
s’exigirà, abans de la seva instal·lació, la presentació d’un projecte tècnic que haurà de
ser validat i autoritzat per l’Ajuntament.
19. Es podrà autoritzar, la col·locació de paravents de material no rígid, enrotllables, solidaris
amb els para-sols, i sense estructura addicional. Seran transparents i sense publicitat,
admetent-se parts opaques del mateix color que els para-sols, fins a 1 metre d’alçada,
que no podran ocupar més del 50% de la seva superfície. Es podran col·locar de manera
simultània en un màxim de 3 costats del para-sol. En general els paravents no es podran
ancorar a terra, excepte si fos necessària una certa fixació, la qual vindrà determinada en
la llicència, segons criteri tècnic municipal, de manera que es produeixi el mínim dany a la
via pública.
20. Únicament s’admet la col.locació d’estufes a les terrasses, prèvia autorització, quan es
garanteixi que aquests aparells no produeixen emissions que puguin generar efecte
hivernacle, per la qual cosa s’haurà d’aportar la documentació tècnica de l’aparell on
s’especifiqui les seves característiques tècniques. Es prohibeixen expressament les estufes
de combustió.
21. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment han d’estar
fets amb materials del mateix color, disseny i textura. No poden en cap cas les terrasses
unes característiques de disseny, material o cromàtiques que no harmonitzin amb la resta
de les terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitectònic.
22. Totes les instal·lacions de terrasses i de mobiliari que regula aquest article, globalment i
en les seves diferents parts, hauran d’adaptar-se a l’ambient on estan situades i no poden
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comportar un demèrit per als edificis i espais de la zona. Es podran prohibir els elements
que contradiguin aquestes exigències, tenint en compte el seu volum, dimensions, forma,
materials emprats o colors.
Nou apartat disposició transitòria tercera:
També s’introdueix un nou apartat dins la Disposició transitòria tercera, referent a les
terrasses de bar i restaurant a la via pública, que diu el següent:
3. S’estableix una moratòria de dos anys (des de la data d’entrada en vigor de la
modificació d’aquesta Ordenança) per a l’eliminació de les estufes de combustió existents
en terrasses situades a la via pública. A partir d’aquesta data, totes les estufes de
combustió estaran prohibides.“
Perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'alcalde.

Vist-i-plau l'Alcalde,

El secretari,

Signat
digitalment per
Eduard Marcó
Alberti - DNI
40896632X
(SIG) el
20/05/2020 a les
10:45:52
Eduard Marcó i Alberti

Signat
digitalment per
PERE REGULL
RIBA - DNI
77098935Z
(TCAT) el
20/05/2020 a les
11:30:29
Pere Regull i Riba
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