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OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
Per ocupar la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs s’ha de disposar de llicència municipal
vigent.
La llicència permet fins a un màxim de tres trams a l’any. Cada tram pot variar en funció del termini o de
l’espai necessari.
La llicència és de caràcter temporal amb una duració màxima fins al 31 de desembre de l’any en curs, i
s’ha d’efectuar nova petició de renovació amb un mes d’antelació a l’acabament de la llicència.

Per a una correcta convivència ciutadana
L’ocupació no pot repercutir mai en la seguretat i la lliure mobilitat de les persones.
S’ha de mantenir net l’espai públic ocupat per taules i cadires i la zona d’influència, i s’ha de netejar com
a mínim un cop al dia.
S’han de col·locar cendrers a totes les taules o se n’han de facilitar als clients per evitar puntes de cigars
o cigarretes a l’entorn de l’espai ocupat.
No es permet apilar o col·locar mobiliari o altres elements fora de l'espai concedit per la llicència, tampoc
es permet dipositar els residus a la via pública fora de l’horari autoritzat per l’ordenança municipal.
Tots els elements s’han de retirar de la via pública en el període que no es disposi de llicència municipal
d’ocupació.
La persona titular de la llicència ha de vetllar per garantir i respectar la tranquil·litat dels veïns.
L'activitat comercial en l'espai concedit serà permesa de les 08.00 a les 22.00 hores.
En cas que a la nit s’apilin les taules i cadires s’ha de fer amb la màxima cura i evitar arrossegar taules i
cadires.
Si s’utilitzen cadenes o elements de ferro per lligar-les, s’han de protegir per evitar sorolls i molèsties als
veïns.
Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i l'Administració municipal necessiti per qualsevol
circumstància l'espai que ocupa l'emplaçament de les taules, el titular de la llicència les haurà de retirar,
subsidiàriament i amb avís previ de l'Ajuntament, sense que en cap cas el titular tingui dret a
indemnització.
PARA-SOLS
Només es permetrà la col·locació de para-sols conjuntament amb taules i cadires. El tipus de suport que
s'utilitzi no haurà de danyar el paviment de la via pública ni dificultar el pas de vianants.
FRIGORÍFICS PER A GELATS
La comercialització dels aliments es farà d'acord amb les normes tecnicosanitàries vigents. Només es
permet un element per establiment.
BARRI VELL
En els casos d'aplicació del Pla especial del Barri Vell també s'haurà de presentar informació dels
materials i colors del mobiliari urbà.

ESTUFES DE GAS PROPÀ (GLP)
Només pot sol·licitar permís per col·locar estufes l’establiment que disposi de llicència municipal vigent
per col·locar taules i cadires a la via pública.
El permís de les estufes es limita a la temporada compresa entre els mesos d’octubre i abril.
Les estufes han de ser models homologats i s’han d’adaptar a la normativa europea fixada en la Directiva
90/396/CEE, de 29 de juny de 1990, relativa a la proximitat de les legislacions dels estats membres que
fa referència als aparells de gas, o, si escau, aquella que resulti d’aplicació i estigui vigent en cada
moment. L’estructura de les estufes ha d’anar protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la
manipulació d’aquells elements que emmagatzemin el gas propà.
S’autoritza una estufa a partir de quatre mòduls, un mòdul consta d’una taula i quatre cadires. El color de
l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny dels elements que configuren la terrassa.
Les estufes s’han de retirar diàriament, igual que la resta de mobiliari, d’acord amb l’horari de la terrassa
autoritzat establert per normativa. No s’autoritza instal·lar estufes a menys de 2 m de la línia de façana
dels immobles, ni d’altres elements, com pot ser arbres, fanals i elements de naturalesa anàloga. La
totalitat d’elements i mobiliari susceptibles de ser instal·lats a les terrasses no pot en cap cas sobrepassar
els límits establerts en l’àmbit de l’autorització. L’establiment ha de disposar d’extintors de pols ABC,
eficàcia 21A-113B, ubicats en un lloc de fàcil accés.
DOCUMENTS A PRESENTAR JUNT AMB LA PRIMERA SOL·LICITUD
Garantia de qualitat de les estufes i certificat d’homologació de la Comunitat Europea.
Catàleg on s’indiqui el model, les característiques, el material, el color, les dimensions, etc. de l’estufa.
- EN EL TERMINI DE 15 DIES POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ S’HA DE PRESENTAR:
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Assegurança de responsabilitat civil vigent en la qual es reculli la instal·lació d’estufes a la via pública.
Contracte amb l’empresa de manteniment i subministrament especialitzada en instal·lacions de GLP i els
seus derivats.
DOCUMENTS A PRESENTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ
Assegurança de responsabilitat civil vigent en la qual es reculli la instal·lació d’estufes a la via pública.
Contracte amb l’empresa de manteniment i subministrament especialitzada en instal·lacions de GLP i els
seus derivats.

ESTUFES ELÈCTRIQUES
No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric a nivell del sòl que pugui suposar un
perill o entorpir el pas de vianants o usuaris de les terrasses ni cap d’aeri que pugui generar un impacte
visual negatiu.
La instal·lació elèctrica de subministrament de les estufes ha de ser soterrada. La instal·lació elèctrica a
les terrasses ha de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques
complementàries ITC-BT. Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense
subministrament elèctric la instal·lació.
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA PRIMERA SOL·LICITUD
Projecte de la instal·lació signat pel tècnic titulat competent.
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per una empresa instal·ladora autoritzada,
degudament tramitat per una EIC (Tüv Rheinland o ECA).

