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PREÀMBUL
L’actual regulació, dintre de l’ordenança de mobilitat vigent, no abasta la complexitat,
l’augment de la demanda i la nova tendència d’ocupació singular i permanent (anual
renovable) dels espais d’ús públic per les terrasses.
Esdevé necessari ampliar el marc normatiu, detallar les característiques i requisits per
l’ús específic dels espais d’ús públic, per garantir adequadament la convivència,
seguretat, qualitat i sostenibilitat ambiental d’aquests espais, aconseguir una ciutat
transitable i accessible, però inclusiva amb totes les necessitats, donar suport a
l’activitat econòmica dels sectors de restauració i assimilats, protegint a la vegada el
paisatge urbà i les característiques pròpies de totes les zones de la nostra ciutat.
Afavorint la projecció de la imatge oberta, dinàmica i acollidora de l’Hospitalet de
Llobregat.
Aquest nou marc normatiu, es fonamenta en un enfocament dinàmic i selectiu, que
clarifiqui les obligacions dels titulars i les característiques del procediment, objectivant i
simplificant el règim d’intervenció administrativa.
També contempla la possibilitat d’establir ordenacions singulars, d’acord amb la
diversitat d’espais de la ciutat, garantint la comptabilitat i integració de les terrasses en
aquestes zones prèviament determinades.
Finalment, per garantir l’actualització i desenvolupament d’aquesta ordenança,
facilitant la seva aplicació, es crea i regula una Ponència Tècnica Municipal de
Terrasses.
L’ordenament jurídic, concretament l’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
estableix que els governs locals tenen competències pròpies, en els termes que
determinin les lleis, entre d’altres matèries, sobre la conservació i manteniment dels
béns de domini públic, la regulació de les condicions de seguretat en les activitats
organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública i la regulació de
l’establiment d’autoritzacions de tot tipus d’activitats econòmiques, d’acord amb la
Constitució espanyola i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. D’altra
banda, l’article 218 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, autoritza als ens locals a
subjectar a llicència l’ús comú especial dels béns de domini públic, d’acord amb
l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

TÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 01.

Objecte

1. L'objecte d'aquesta ordenança és establir el règim jurídic aplicable a la instal·lació i
el funcionament de les terrasses vinculades als establiments de restauració i assimilats
en els espais públics i privats d'ús públic de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat,
regulant i simplificant la intervenció administrativa en aquest àmbit.
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2. El règim d’intervenció administrativa abasta tant la regulació de la instal·lació,
l’autorització i el funcionament de les terrasses, com la inspecció i control, el
restabliment de la legalitat i dels interessos generals vulnerats, i la sanció de les
conductes tipificades com a infracció.
Article 02.

Finalitats i principis generals

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta ordenança, que han
de regir el desenvolupament i l’aplicació, són la millora de l’espai públic per a la
convivència de la ciutadania, el foment, suport i impuls de l’activitat econòmica,
l’objectiu de fer una ciutat accessible i inclusiva per tothom, la preservació de la
qualitat del paisatge urbà de la ciutat, la seguretat, la integritat dels béns i drets públics
i privats afectats, la qualitat i la sostenibilitat ambiental de les terrasses.
Article 03.

Àmbit d’aplicació

1. Aquesta ordenança és d’aplicació als espais o sòls:
a. De titularitat municipal destinats a l’ús públic general, com carrers, places,
avingudes, passeigs, passatges, parcs, jardins i altres espais exteriors del municipi de
l’Hospitalet de Llobregat.
b. De titularitat privada de persones físiques o jurídiques, ubicats en el terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, els quals són espais lliures sense restriccions a
l’ús públic per a la instal·lació de terrasses en virtut de disposicions urbanístiques, de
convenis o de qualsevol altre títol o concepte.
2. Aquesta ordenança no és d’aplicació a:
a. Les terrasses situades en espais de titularitat i ús privat, les quals es regeixen per
les condicions que el títol habilitant de l’activitat hagi establert.
b. Les instal·lacions complementàries de les activitats principals muntades amb motiu
de celebracions ocasionals i d’actes festius populars, les quals es regeixen pels
requisits establerts en l’autorització municipal corresponent.
c. Les instal·lacions que tinguin caràcter complementari i s’ubiquin dins l’àmbit dels
equipaments en general, d’establiments culturals, esportius, d’exhibició coberts o
descoberts, de recintes hotelers, de centres comercials i de mercats municipals,
encara que no estiguin qualificats urbanísticament com a equipaments.
Article 04.

Definicions

Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
a. Terrassa: l’espai lliure d’ús públic, degudament autoritzat i delimitat, on s’ubiquen
alguns elements bàsics i altres accessoris, vinculats i complementaris a un establiment
pròxim o confrontant de restauració o assimilat, situat en planta baixa o en altres
situacions amb accés directe i exclusiu des de l’espai d’ús públic, i on es duen a terme
les mateixes activitats i s’ofereixen els mateixos productes que a l’establiment del qual
depenen.
b. Elements bàsics de les terrasses: taules i cadires.
c. Elements accessoris de les terrasses: para-sols, tendals i els altres elements mòbils
i desmuntables, com ara paravents, jardineres, testos, mobiliari auxiliar, il·luminació,
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estufes, elements publicitaris, mampares, pissarres, faristols o altres elements
d’informació dels productes de l’establiment.
d. Mobiliari auxiliar: l’armari amb alçada de mostrador per a guardar la vaixella, la
cristalleria, la coberteria, les estovalles, els tovallons, les setrilleres, les cartes de menú
i altres elements necessaris pel servei de taula.
e. Establiment de restauració: establiment permanent o temporal amb títol habilitant
suficient per desenvolupar una activitat de restauració, inclosos quioscos o similars.
Sense perjudici de la seva denominació comercial.
f. Establiment assimilat a restauració: establiment permanent o temporal amb títol
habilitant suficient per desenvolupar una activitat de comerç al por menor alimentaria
especialitzada i que tingui autoritzada l’activitat complementària de degustació,
inclosos quioscos o similars. Sense perjudici de la seva denominació comercial.
g. Titular: persona física o jurídica, pública o privada a qui s’atorga la llicència de
terrassa, que prèviament ostenta la titularitat de l’activitat desenvolupada a
l’establiment vinculat, d’acord amb l’autorització, llicència, comunicació, declaració
responsable o qualsevol títol habilitant vàlidament atorgat.
h. Carrer amb voreres diferenciades de la calçada: el carrer en que la vorera i la
calçada es troben a diferent nivell.
i. Carrer de plataforma única: el carrer en que no hi ha desnivell entre la vorera i la
calçada.
j. Xarxa de carrers veïnals: la xarxa formada pels carrers que esdevenen un espai de
convivència entre les diferents formes de mobilitat, suporten menys trànsit que la resta
de carrers i tenen una funció de distribuïdor intern del barri. Carrers determinats i/o
identificats al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) com veïnals.
k. Entorn immediat: aquella zona resultant de projectar la façana de l’establiment de
restauració o assimilat fins al final de la calçada que ocupa la terrassa.
l. Entorn físic: aquella zona resultant de considerar el punt mitjà de la part davantera
de l’establiment de restauració o assimilat com el centre geomètric d’un cercle de 100
m de radi.
m. Espai lliure d’ús públic: l’espai obert, de titularitat publica o privada, que d’acord
amb les determinacions del planejament urbanístic o altres instruments jurídics no té
restriccions a l’ús públic.
n. Espai amb ordenació singular: l’espai lliure continu d’ús públic objecte d’una
regulació diferenciada en el marc d’aquesta ordenança per raons d’estructura de
l’espai o de qualsevol altra circumstància peculiar, especialment la seva naturalesa
morfològica i tipologia.
o. Mòdul bàsic: És aquell que està compost per una taula i quatre cadires, amb una
ocupació d’un quadrat de 1,50 m de costat.
p. Mòdul reduït: És aquell que està compost per una taula i dues cadires, amb una
ocupació d’un rectangle de 0,80 i 1,50 m de costats.
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q. Plataforma: tarima provisional que ocupa un espai d’estacionament de vehicles
contigu a la vorera, que té la consideració de vorera als efectes d’aquesta ordenança i,
per tant, permetrà la instal·lació de terrasses.
Article 05.

Informes preceptius

1. Els informes preceptius regulats en aquesta ordenança s’hauran de emetre en el
termini de 10 dies hàbils des de la seva sol·licitud. En cas d’ultrapassar aquest termini,
es podrà continuar la tramitació de l’expedient, sens perjudici d’haver tenir en
consideració els informes rebuts abans de la resolució final.
2. Els interessats podran oposar-se als informes preceptius emesos, mitjançant la
impugnació de la resolució administrativa que posi fi al procediment.
Article 06.

Ponència Tècnica Municipal de Terrasses

1. L’Ajuntament disposarà d’un òrgan col·legiat anomenat Ponència Tècnica Municipal
de Terrasses, amb les funcions següents:
a. Facilitar la informació tècnica necessària per donar compliment als objectius
d’aquesta ordenança.
b. Elevar propostes normatives relatives a qualsevol matèria inclosa en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta ordenança.
c. La coordinació entre els departaments municipals implicats en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta ordenança.
d. Qualsevol altra funció que es desprengui de l’articulat d’aquesta ordenança.
2. La Ponència Tècnica Municipal estarà presidida per l’alcalde/essa, llevat delegació.
El president/a nomenarà i cessarà els seus integrants, que consistiran en un nombre
determinat de 3 o 5 membres (vocals), seleccionats entre el personal dels serveis
tècnics municipals amb la capacitació i qualificació adequades per al desenvolupament
de les funcions de la Ponència; així com addicionalment la persona que exercirà les
funcions de secretari/a.
Article 07.

Instruccions de desenvolupament de l’ordenança

1. L’òrgan competent, amb un informe previ de la Ponència Tècnica Municipal de
Terrasses, aprovarà les oportunes instruccions de desenvolupament d’aquesta
ordenança, que hauran de ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i difoses mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament.
2. Aquestes instruccions, degudament fonamentades, es podran referir als aspectes
següents:
a. Documentació exigible per a la legalització o control posterior de les terrasses,
incloent el número de còpies necessari per a la seva tramitació.
b. Tràmits específics en funció de la tipologia de les activitats, les terrasses o els
espais de localització.
c. Delimitació dels espais d’ordenació singular.
d. Condicions de funcionament i instal·lació en espais d’ordenació singular.
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e. Informes preceptius exigibles en el procediment d’obtenció de la llicència de
terrasses.
f. Formularis i documents normalitzats, així com el format de la documentació exigible
en suport electrònic.
3. Aquestes instruccions hauran de permetre adaptar l’actuació municipal a la
normativa legal o reglamentària vigent i, en tot allò en què no la contradiguin, seran
d’obligat compliment per part del personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament.

TÍTOL II.

CONDICIONS DE LA INSTAL·LACIÓ

Article 08.

Condicions generals d’instal·lació de terrasses

1. Les terrasses estaran compostes per una agrupació de mòduls bàsics.
Extraordinàriament, en funció de les característiques de l’espai que ocupa la terrassa,
també es podran instal·lar mòduls reduïts.
2. Les taules, cadires, para-sols, estufes i en general tot els elements de la terrassa
seran del material menys sorollós possible, havent-se d'adaptar, en el seu cas, per
provocar les mínimes molèsties possibles, a més de complir amb tots els requeriments
establerts en aquesta ordenança.
3. Ubicació de la terrassa:
a. La vorera haurà de tenir una amplada mínima de 3,50 m i un pas lliure per a
vianants mínim d’1,80 m. En cap cas, la instal·lació de la terrassa podrà ser superior al
50% de l’amplada total de la vorera. Excepcionalment, en voreres amb una amplada
inferior als 3,50 m, però superior als 3,00 m, i un pas lliure per a vianants mínim d’1,50
m, es podrà autoritzar la instal·lació de terrasses de mòdul reduït.
b. El pas lliure pels vianants estarà situat entre la façana de l’edifici i la terrassa.
Excepcionalment, en els xamfrans, passatges o espais amb ordenació singular les
terrasses es podran situar al costat de la façana previ informe favorable dels serveis
tècnics.
c. En els carrers on només existeixin voreres (carrers sense passeig), les terrasses es
col·locaran en la mateixa vorera que estigui ubicat l'establiment i, sense perjudici de
les previsions de l’apartat b, en la zona més allunyada a l'edifici, complint, no obstant
això, les mesures de seguretat necessàries per als usuaris de la terrassa.
d. En el cas que existeixi un passeig central o una plaça davant de l'establiment,
encara que la vorera compleixi les condicions mínimes d’amplada, l'Ajuntament podrà
optar per autoritzar la instal·lació de la terrassa al passeig central, a la plaça o a la
vorera.
e. Si en una mateixa zona concreta diferents establiments volen col·locar una
terrassa, l'Ajuntament distribuirà l'espai en funció de la superfície de l'establiment, la
superfície que es pot ocupar, les molèsties que puguin ocasionar els seus sorolls i les
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característiques acústiques de l'espai i la situació de cadascun dels establiments. Es
garantirà l'espai lliure suficient per al trànsit dels vianants i la seva compatibilitat amb
els diferents usos de la via pública.
f. En tots els casos es respectaran els arbres, els escocells, el mobiliari urbà, els
accessos a habitatges i comerços, les sortides d'emergència, els passos de vianants
així com la compatibilitat amb els diferents usos de la via pública.
g. Es permetrà tapar els escocells que estiguin dins el perímetre de la terrassa amb
fusta tractada per a exteriors, amb l'obligatorietat de destapar-los diàriament quan es
reculli la terrassa, o be amb d'altres materials porosos, sempre que permetin
intercanviar líquid i gasos entre el sol i l'exterior.
h. El perímetre autoritzat de la terrassa i el seu entorn immediat hauran de mantenirse en perfectes condicions d'higiene i netedat.
i. Cap element pot superar el perímetre de la terrassa i tampoc es poden instal·lar
més dels autoritzats.
j. Per diversos motius, alguns espais que a títol indicatiu van des de l'atenció als
edificis catalogats i d'interès especial fins al respecte a mesures de seguretat, passant
per la necessària fluïdesa en el trànsit de vianants en determinats indrets, com ara
mercats, sortides de cinema, equipaments docents o sanitaris i altres establiments de
pública concurrència, podran rebre un tractament diferenciat i fins i tot prohibir-hi la
instal·lació de cap element comercial.
4. Para-sols:
a. Els para-sols seran de material tèxtil, llisos i d'un sol color clar. El suport serà
lleuger i fàcilment desmuntable. Excepcionalment i en l'àmbit d'espais molt específics
es podrà autoritzar altres colors de para-sols sempre mantenint l'harmonia de l'entorn
físic.
b. La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà el perímetre de la terrassa.
Tots els components deixaran una alçada lliure de, com a mínim, 2,20 m i no podran
superar l’alçada màxima de 3,50 m.
c. Els para-sols no podran estar tapats pel darrere ni pels laterals, excepte en aquells
casos que s'autoritzi els paravents laterals. No es podran ancorar a terra excepte en
carrers amb voreres superiors a 7 m, i altres espais en que s'estableixi expressament,
degut a l'amplada i pes d'aquests para-sols.
d. En el cas que s’utilitzi un sistema d’ancoratge, aquest serà d'acer inoxidable
encastat al terra, amb rosca amb passador, per a la total subjecció del para-sol. El
suport base disposarà d'un sistema de bloqueig per evitar l'autodescargolament.
5. Paravents:
a. Es podrà autoritzar posar paravents laterals en un màxim de dos costats de la
terrassa.
b. Els paravents hauran de ser de material no rígid i transparent i amb una base opaca
màxima de 0,80 m, enrotllables, solidaris als para-sols i sense cap estructura
addicional.
c. Els paravents no poden superar el perímetre autoritzat de la terrassa.
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d. En el supòsit que es consideri necessària la seva fixació al terra, els serveis tècnics
municipals determinaran el tipus d'enclavament adequat que produeixi el mínim dany a
la via pública.
e. En cap cas s'admetran terrasses amb tancament a tots els laterals, inclosos els fets
amb materials transparents.
6. Jardineres i testos:
Es podrà autoritzar una línia de testos o jardineres, que es col·locaran sempre dins de
l’espai autoritzat, per tal de preservar o separar els usuaris de les terrasses de la
calçada. L'ample màxim d'ocupació permès serà de 0,50 m. L'alçada màxima del test
serà de 0,50 m i l'alçada total màxima de la planta, respecte del paviment, serà d'1,70
m.
7. Mampares:
a. Es podrà autoritzar la col·locació de mampares amb una alçada màxima des del
paviment de 1,50 m i hauran d'arribar fins al terra, amb l’informe favorable previ dels
serveis tècnics municipals.
b. Les mampares podran ser de vidre de seguretat, metacrilat o similar i transparents.
Podran tenir una part inferior opaca amb una alçada màxim de 0,80 m des del
paviment. En cas de ser totalment transparents hauran de tenir un element que
permeti veure-les amb facilitat.
c. En el supòsit que es consideri necessària la seva fixació al terra, els serveis tècnics
municipals determinaran el tipus d'enclavament adequat que produeixi el mínim dany a
la via pública i s'hauran de poder retirar amb facilitat.
d. En cap cas no es permetrà utilitzar materials de construcció permanent.
8. Estufes:
a. Es podrà autoritzar la col·locació d'estufes de terrassa a partir de 3 mòduls i amb un
màxim d'una estufa per cada 3 mòduls.
b. Les estufes només podran ser models homologats amb la normativa vigent a la
Unió Europea, hauran de complir la reglamentació tècnica corresponent i ser de baix
consum, compatibilitzant aquesta opció amb el més acurat respecte per la sostenibilitat
del medi ambient.
9. Elements visuals i sonors:
Dintre de l’entorn immediat, no es permet qualsevol mena d’element acústic o de
megafonia, així com aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisuals o la
realització d’actuacions en viu.
10. Elements accessoris i mobiliari auxiliar:
a. No s'admet la col·locació de baguls, neveres, planxes, etc., com element accessori.
Únicament s'autoritzarà una taula d'ajuda al servei que haurà d'estar dins l'àmbit de la
terrassa i que en cap cas podrà romandre a la via pública fora de l'horari d'obertura de
la terrassa.

7

Avantprojecte d’ordenança de Terrasses de L’Hospitalet de Llobregat
19 / octubre / 2016

b. Només s’admet un únic element de mobiliari auxiliar per llicència i/o establiment.
11. Publicitat:
Es permet fer publicitat del nom comercial de l'establiment als serrells dels para-sols i
al respatller de les cadires.
12. Instal·lació elèctrica:
a. Qualsevol instal·lació elèctrica a les terrasses inclosa la instal·lació d'enllumenat
haurà de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions
tècniques complementaries que li siguin d’aplicació. El cable d'alimentació haurà de
disposar de protecció tèrmica i de diferencial i els receptors han de complir els graus
de protecció IP d'acord amb les condicions en que s'instal·lin.
b. La instal·lació elèctrica que dona suport a la terrassa 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 forma
independent a la resta d'instal·lacions.
c. No es permetrà la instal·lació de cap element elèctric que pugui suposar un perill o
entorpir el pas de vianants o usuaris de les terrasses. Les instal·lacions no podran ser
subterrànies ni es podran fer obres de modificació de l'espai públic per instal·lar
elements de forma permanent. Tampoc s'autoritzaran instal·lacions elèctriques aèries
que passin per sobre de carrils de circulació de vehicles ni que puguin generar un
impacte visual negatiu.
d. En instal·lacions elèctriques de terrasses que es trobin a la mateixa vorera que
l’establiment al que estan vinculades, es farà servir la façana del local i els elements
propis de la terrassa com a suport del cable d'alimentació. Aquest ha d'estar a una
alçada mínima de 3,00 m del terra per facilitar el pas de vianants.
e. Es podrà autoritzar la instal·lació d'elements d'il·luminació d'exterior sempre i quan
es disposi de la legalització de la instal·lació elèctrica.
f. Només s'admetran elements d'il·luminació solidaris o ancorats sota els para-sols,
però de tal forma que no impedeixin el seu plegament.
13. Homogeneïtat d'elements:
a. Els elements bàsics i accessoris de les terrasses hauran d'harmonitzar entre sí i
amb l'entorn físic, tant en cromatisme, com en materials i disseny.
b. Els elements bàsics i accessoris de les terrasses que pertanyin a una mateixa
llicència i/o establiment han d'estar fets amb materials del mateix color, disseny i
textura.
Article 09.

Condicions d’instal·lació de terrasses segons localització

1. Rambles i passeigs:
a. Les terrasses només es poden autoritzar a les rambles i els passeigs inclosos en la
xarxa de carrers veïnals i no poden ocupar mes del 50 % de l’ample del passeig
central o rambla.
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b. Quan nomes sigui possible situar les terrasses en un sol costat, s’ha de mantenir
aquesta distribució al llarg de tota la rambla o passeig.
2. Places:
a. Les terrasses no poden ocupar més del 35 % de la superfície lliure de l’espai d’ús
públic destinat als vianants.
b. Les terrasses han de permetre un espai mínim de pas per a vehicles d’emergència,
d’acord amb les normes vigents de promoció de l’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques.
3. Porxos:
a. En els porxos nomes es poden situar taules, cadires, faristols i estufes.
b. La situació de l’espai de la terrassa a l’interior del porxo ha de deixar una amplada
mínima de pas lliure de 1,50 m.
Article 10.
1.

Instal·lació de terrasses en plataformes

Criteris d’implantació. Només es podran instal·lar plataformes quan:

a. S’ubiquin en carrers inclosos a la xarxa de carrers veïnals i amb voreres
diferenciades de la calçada.
b. S’ubiquin en la part de la calçada de la mateixa vorera de l’establiment, sempre que
prèviament hi hagi estacionament habilitat i senyalitzat, ja sigui en cordó o en bateria.
c. La vorera tingui una amplada inferior a 3,00 m.
d. El lloc on s’han d’instal·lar estigui a una distància superior a 5,00 m de la cantonada
més pròxima.
e. No estiguin al davant d’un pas de vianants senyalitzat, en el sentit de la marxa dels
vehicles.
f. No estiguin al costat d'un gual i puguin dificultar la visibilitat o la maniobra d’entrada
o sortida del gual.
g. No coincideixin amb entrades o sortides d’escoles, hospitals, centres culturals,
esportius o similars.
h. Al fer la implantació, s’ocupin els espais equivalents a places d’aparcament
senceres.
2.

Condicions d’instal·lació:

a. L'amplada màxima de la plataforma serà 1,70 m i una llargada màxima de 10,00 m
o l’equivalent a dos places d’aparcament, sense poder excedir en cap cas la llargada
de la façana de l'establiment vinculat.
b. En cas que la plataforma ocupi places d'estacionament regulat, les places
afectades es reubicaran en el lloc més proper possible, essent les despeses que això
comporti a càrrec del sol·licitant.
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c. La instal·lació de la plataforma haurà de permetre la neteja de la part inferior i la
correcta circulació de l'aigua sota la mateixa. Entre la plataforma i la vorera quedarà un
espai mínim de 0,30 m com a desguàs pluvial, que estarà cobert en superfície deixant
tarima i vorera al mateix nivell. El titular serà el responsable del manteniment i
conservació.
d. La plataforma tindrà una estructura de suport metàl·lic amb protecció antioxidant o
de fusta tractada. Disposarà de potes metàl·liques graduables en alçada que possibiliti
el seu ajust a la vorera.
e. La plataforma, donada la seva provisionalitat, serà desmuntable fàcilment, per
aquest motiu es construirà amb un material lleuger. El terra de la plataforma estarà
realitzat amb materials antilliscants, de fàcil neteja i conservació. Els colors dels
materials utilitzats no distorsionaran amb l'entorn físic.
f. La superfície de la plataforma haurà de ser accessible, garantint les maniobres de
les persones que circulin amb cadires de rodes. La unió de la vorera amb la plataforma
es realitzarà de tal forma que quedi perfectament anivellada. En el cas que el desnivell
del carrer requereixi que la plataforma tingui un esglaó entre aquesta i la vorera,
aquest no podrà ser al llarg de tota la longitud de la tarima i haurà de deixar 1,80 m,
com a mínim, de tram adaptat per l'accés de persones amb cadires de rodes.
g. La plataforma disposarà d'una barana de protecció perimetral (tres costats) de 0,90
m com a mínim i 1,10 m com a màxim. A la part interior de les baranes es permet
instal·lar jardineres, en els termes de les condicions generals d’instal·lació.
h. La zona ocupada en la calçada s’ha de senyalitzar amb elements d’abalisament
reflectants, deixant una franja de seguretat de 0,50 m al voltant del perímetre de la
plataforma.
i. Cap element instal·lat es podrà fixar o ancorar al terra de la plataforma.
j. Cap element ni la projecció horitzontal dels para-sols pot superar el perímetre de la
plataforma.

TÍTOL III.

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT

Article 11.

Horaris

1. Amb caràcter general, els horaris de les terrasses són els següents:
a. De diumenge a dijous, de 9:00 a 23:00 hores.
b. Divendres i vigílies de festius, de 9:00 a 24:00 hores.
2. En el cas que els establiments tinguin l’horari de l’activitat limitat per manca
d’aïllament acústic, l’horari de les terrasses serà de 9:00 a 22:00 hores tots els dies de
la setmana.
3. L'Ajuntament, en el cas que es causin molèsties reiterades (3 vegades o més dintre
d’un període de 6 mesos) a veïns o altres causes degudament justificades que
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s'hauran de advertir i notificar degudament als titulars, podrà motivadament reduir
l'horari establert.
Article 12.

Retirada de la terrassa

Els tendals i paravents de la terrassa hauran de romandre recollits fora de l'horari
autoritzat. La resta d’elements de la terrassa, fora de les hores autoritzades d'ocupació
de la via pública, s'hauran de guardar a l’establiment, a excepció de les mampares
ancorades a terra i dels para-sols de grans dimensions, ancorats a terra o amb
instal·lacions elèctriques que no puguin retirar-se, els quals s'hauran de plegar. També
es permet no retirar les jardineres, sempre que no obstaculitzin el pas dels vianants i
quedin arrenglerades en el sentit de la via.
S'haurà de prestar especial diligència i cura durant les tasques de muntatge, retirada i
maneig dels elements de la terrassa, no es permet arrossegar els mateixos i s’ha de
minimitzar el soroll que es pogués produir, adoptant totes les mesures necessàries per
garantir la convivència diürna i el descans nocturn dels veïns.
Article 13.

Obligacions del titular

El/La titular haurà de:
a. Disposar i complir els requisits i/o condicions de la llicència, especialment els
horaris autoritzats.
b. Senyalitzar el perímetre conforme les indicacions i premarcatge efectuat pels
serveis tècnics.
c. Garantir que la terrassa manté les condicions sense les quals no li hauria estat
atorgada la llicència.
d. Adaptar les instal·lacions a les noves condicions que estableixin les disposicions
normatives posteriors a l’atorgament de la llicència.
e. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent que estengui la
seva cobertura als riscos, d’igual naturalesa a l’activitat vinculada, que es poden
derivar del funcionament de la terrassa, de la instal·lació i de la reposició dels
elements de l’espai d’ús públic.
f. Informar a l’òrgan municipal competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions
autoritzades o a les característiques o el funcionament de la terrassa, demanar-ne la
revisió quan correspongui en atenció als terminis establerts i sol·licitar l’ampliació o la
modificació de la llicència si els canvis previstos ho justifiquen.
g. Facilitar que les comunicacions i notificacions es facin amb mitjans informàtics i
telemàtics.
h. Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai d’ús públic en que s’ubica la
terrassa, derivats de la seva utilització.
i. Mantenir les instal·lacions i els elements que componen la terrassa i el seu entorn
immediat en les degudes condicions de neteja i seguretat, tant durant l’activitat com
immediatament desprès de tancar-la al públic.
j. Deixar sempre lliure d’obstacles l’itinerari de vianants, no ocupant la vorera amb cap
tipus d’objecte fora del perímetre autoritzat de la terrassa.
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k. Vetllar perquè els usuaris no excedeixin l’ocupació de l’espai autoritzat, alterin
l'ordre ni realitzin activitats sorolloses que generin molèsties als veïns o als altres
usuaris de l’espai públic.
l. No realitzar actuacions en directe sense títol habilitant i informar a la Guardia
Urbana de les actuacions en directe no autoritzades perceptibles pels usuaris de la
terrassa.
m. Adoptar les mesures necessàries per evitar el consum il·legal o el tràfic de drogues
tòxiques o de substàncies estupefaents o psicotròpiques en la terrassa, en els termes
de la normativa sectorial.
n. No instal·lar elements accessoris no autoritzats, especialment fonts acústiques i/o
elements audiovisuals, elements de cocció, ni lluminàries amb efectes de colors o
intermitències. En cap cas, el mobiliari o elements instal·lats es podran recolzar, lligar
o ancorar a l'arbrat o als altres elements urbans.
o. Disposar a l'establiment la documentació següent, que pot ser requerida pels
agents de la Guardia Urbana o pel personal de control i inspecció de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat: llicència, plànol de planta de la terrassa detallant la superfície
d'ocupació autoritzada, pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i justificant de la
seva vigència. Disposar, a l’entrada principal del local, de forma que sigui visible des
de la via pública per a totes les persones que accedeixin, del distintiu de la terrassa.
p. Retirar totes les instal·lacions i elements que composen la terrassa en el moment
de cessament de l’activitat per un període superior a 2 mesos.
q. Retirar totes les instal·lacions i elements que composen la terrassa, quan finalitzi el
període autoritzat, sempre que la llicència no sigui renovada.
r. Retirar diàriament la terrassa, en els termes de l’article 12 d’aquesta ordenança,
excepte previsió contraria per ordenacions singulars. La retirada s'ha d’efectuar en el
temps màxim de 30 minuts a partir de l’hora límit autoritzada.
s. Retirar immediatament, sense dret a cap indemnització, les instal·lacions i elements
que composen la terrassa, quan sigui necessari per l'accés o pas de vehicles
autoritzats, d'emergències, recollida de residus, reg, neteja de carrers i per a la
prestació de qualsevol servei públic o d'interès general que ho requereixi.
t. Suspendre temporalment la terrassa i retirar les seves instal·lacions i elements,
d’acord amb els supòsits i previsions de l’article 27 d’aquesta ordenança.

TÍTOL IV.

RÈGIM JURÍDIC DE LA LLICÈNCIA

Article 14.

Inexistència de dret preexistent

1. La mera concurrència dels requisits necessaris perquè l’ocupació per a l’ús de
terrassa pugui ser autoritzada no atorga cap dret a l’obtenció de la llicència municipal
de terrassa.
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2. La llicència no comporta la consolidació de cap dret pel titular de la mateixa.
3. L’Ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles, podrà atorgar
o denegar motivadament, i també revocar la llicència, fent prevaler l’interès general
sobre el particular, sense dret a cap indemnització.
Article 15.

Abast de la llicència

1. L’atorgament de la llicència municipal de terrassa habilita a precari en els espais
autoritzats a dur a terme les mateixes activitats i oferir els mateixos productes que a
l’establiment del qual depenen les terrasses, d’acord amb la regulació establerta en
aquesta ordenança i les limitacions que en matèria de consum, prevenció de
l’alcoholisme, emissió de sorolls o qualssevol altra matèria estableixen la resta
d’ordenances municipals i la legislació sectorial aplicable.
2. La llicència municipal de terrassa s’atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de terceres persones.
Article 16.

Contingut de la llicència

1. La llicència ha concretar almenys el titular, la situació, el nombre d’elements
autoritzats, l’horari, la classificació i la vigència de la llicència.
2. La llicència de terrassa que preceptivament requereixi un títol habilitant d’obres,
restarà condicionada a un control inicial favorable que inclourà la comprovació d’haver
efectuat les obres d’acord amb la normativa aplicable i/o el títol habilitant.
Article 17.

Eficàcia

L’eficàcia de la llicència municipal de terrassa resta condicionada al pagament de la
taxa corresponent prevista per l’ordenança fiscal vigent sobre l’aprofitament del sòl, vol
i subsòl de la via pública o norma que la substitueixi.
Article 18.

Distintiu de la terrassa

1. L’Ajuntament ha de proporcionar a la persona titular de la llicència de terrassa un
distintiu acreditatiu del seu atorgament i de les seves característiques un cop que s’ha
pagat la taxa corresponent.
2. L’Ajuntament ha de lliurar anualment el distintiu amb la renovació de la llicència.
Article 19.

Classes de llicència i vigència

1. Les llicències municipals de terrassa poden ser anuals, per temporada o per a
esdeveniments extraordinaris, com ara festes populars, revetlles i actes similars.
2. La llicència anual s’atorga per a un període que finalitza el 31 de desembre,
inclusivament, de l’any en curs.
3. La llicència per temporada abasta des del 15 d’abril al 15 d’octubre, ambdós dies
inclusivament.
4. La llicència per a esdeveniments extraordinaris s’atorga exclusivament pel temps
que es determini en funció de les seves característiques.
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5. Les llicències anuals i de temporada romandran en vigor des de la notificació de llur
concessió fins a la resolució de baixa motivada per qualsevol de les causes previstes
en la normativa vigent. Tanmateix el període d’ocupació s’ajustarà a l’establert en cada
cas.
Article 20.

Requisits generals per a la sol·licitud de la llicència

1. La sol·licitud o modificació de llicència de terrassa anual, per temporada, o per a
esdeveniments extraordinaris, es pot presentar en qualsevol moment, en els registres
municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, de forma presencial o
telemàtica.
2. El sol·licitant ha de disposar de títol habilitant suficient per iniciar l’activitat a
l’establiment de restauració o assimilat a què es vincularà la terrassa.
Article 21.

Circumstàncies denegatòries de la llicència

1. Es denegarà la concessió de la llicència, quan es produeixin una o algunes de les
següents circumstàncies:
a. L’existència d’un procediment de renúncia, revocació o caducitat del títol habilitant
de l’activitat a la qual es vincula la terrassa o de la pròpia llicència de terrassa.
b. La reincidència, en el termini d’un any, pel titular en la comissió d’infraccions
respecte a l’activitat a la qual es vincula la terrassa o d’infraccions recollides en
aquesta ordenança..
c. L’existència de deutes del titular de naturalesa tributària local.
2. En tot cas, la llicència estarà subjecta a qualsevol altra limitació o prescripció legal
d’ordre urbanístic o que afecti el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.
Article 22.

Sol·licitud

1. Totes les sol·licituds s'han d'adreçar a l'Ajuntament i han d'anar acompanyades per
la documentació següent:
a. Plànol de l’emplaçament de l’establiment, indicant la ubicació i distància a que es
troben els edificis més propers.
b. Plànol de planta de la terrassa a escala preferentment 1:50, amb indicació de la
superfície a ocupar i el número de mòduls tipus. En el plànol s’haurà d’assenyalar els
elements de mobiliari urbà que poguessin existir en la zona d’influència de la terrassa,
mobiliari auxiliar a instal·lar, així com una memòria descriptiva dels materials, textures i
colors a emprar, en el seu cas. També s’haurà d’indicar l’ample de façana del local i la
ubicació de les escales de veïns contigües.
c. Acreditació de la disposició i vigència d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil que estengui la seva cobertura als riscos, d’igual naturalesa a
l’activitat, que es poden derivar de la instal·lació, funcionament de la terrassa i de la
reposició dels elements de l’espai d’ús públic.
d. Certificacions, declaracions responsables o qualsevol altra documentació exigida
per la normativa tècnica aplicable, la normativa sectorial i/o les instruccions de
desenvolupament d’aquesta ordenança.
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2. En terrasses instal·lades en plataformes, s’adjuntarà projecte específic acreditant el
compliment dels criteris i condicions d’instal·lació de l’article 10 d’aquesta ordenança.
3. En terrasses amb ancoratge de certs elements al paviment o d’altres obres
s’adjuntarà la sol·licitud de llicència, comunicació o declaració responsable d’obres
amb la documentació tècnica que correspongui, d’acord amb les determinacions
requerides per les ordenances municipals i la normativa sectorial. La sol·licitud de
llicència, comunicació o declaració responsable d’obres comportarà la meritació de la
taxa corresponent.
4. En terrasses amb para-sols, paravents o mampares s’adjuntarà plànol de la secció
a escala de la terrassa, així com fotografies o catàlegs dels elements a instal·lar.
5. En terrasses amb jardineres o testos s’adjuntarà plànol on es representin i fixin el
tipus de jardineres o testos a col·locar i la seva situació física indicant el nombre
d’elements a col·locar, així com fotografies o catàlegs de l’element a instal·lar.
6. En terrasses amb estufes s’adjuntarà certificat d’homologació del model a instal·lar
amb memòria relativa a les característiques tècniques, físiques i estètiques, així com
plànol de la planta i secció de la terrassa indicant la ubicació de les estufes. En cas
que també hi hagi para-sols, paravents i/o mampares, el material no ha de ser
propagador de la flama, i s'haurà d'acreditar amb la documentació corresponent.
7. En terrasses amb instal·lació elèctrica s’adjuntarà butlletí signat per instal·lador
autoritzat, acreditant el compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió i les
instruccions tècniques complementaries que li siguin d’aplicació.
8. En terrasses amb l’espai d’ús públic de titularitat privada s’adjuntarà una declaració
responsable, d’acord amb el format i models normalitzats que s’estableixin, de
disposar del permís explícit i no condicionat d’instal·lació i funcionament de la terrassa,
per part de les persones propietàries de l’espai físic, per a tota la vigència sol·licitada.
Article 23.

Procediment

1. La presentació de la sol·licitud que dona inici al procediment, per sí mateixa, no
atorga cap facultat sobre el domini públic, el servei públic o el bens col·lectius, ni
permet la instal·lació de cap element ni el funcionament de la terrassa, sempre serà
necessària l’obtenció prèvia d’una llicència municipal de terrassa vàlidament atorgada.
2. La llicència de terrassa és independent de les altres llicències o actes de control
preventiu que concorrin sobre l’activitat, i sempre que sigui possible s’han de sol·licitar
i tramitar de forma simultània.
3. Un cop rebuda la sol·licitud s’inicia el procediment, en el que es verificarà i
comprovarà la suficiència de la documentació presentada i es sol·licitarà, si s’escau,
informe als serveis tècnics municipals.
4. Cas que la sol·licitud no compleix amb els requisits formals exigits, o bé s’aprecien
insuficiències o mancances esmenables en la documentació presentada, es donarà
trasllat al sol·licitant per tal que les complementi o esmeni amb l’advertiment què, si
així no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud. El període de temps emprat
per complementar o esmenar el projecte o la documentació no es computa als efectes
de compliment del termini per dictar resolució.
5. Un cop rebuda la sol·licitud completada amb tota la documentació necessària i
informada favorablement, verificada la suficiència i la idoneïtat de la sol·licitud i la
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documentació presentada, es continuarà amb la tramitació de la llicència; en cas
contrari es donarà audiència per un termini de 10 dies al sol·licitant amb caràcter previ
a la denegació de la sol·licitud i/o l’arxiu de l’expedient.
Article 24.

Resolució

1. La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de 2 mesos a comptar de la
data de presentació de la sol·licitud, i posa fi al procediment.
2. La no resolució i notificació en el termini establert en aquest article comporta la
desestimació de la sol·licitud de llicència.
3. A l’efecte de la seva publicitat, la resolució es publicarà a la seu electrònica de
l’Ajuntament.
4. La llicència s’inscriurà a l’actual Padró de vetlladors, en els termes previstos per
l’ordenança fiscal vigent sobre l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública o
norma que la substitueixi.
Article 25.

Renovació

1. Les llicències anuals i de temporada es renoven automàticament, amb efectes 1 de
gener les anuals i 15 d’abril les de temporada, pel mateix termini i condicions, una
vegada que s’ha efectuat el pagament de la taxa corresponent, llevat que el titular
formuli expressament el contrari, en el termini de 15 dies abans de l’inici del nou
període de vigència de la llicència.
En els espais amb ordenació singular les llicències atorgades no són objecte de
renovació automàtica, quan existeix un increment de la demanda de llicències de
terrasses per part de nous establiments.
2. Quan el titular de la llicència de terrassa ha deixat de ser titular de l’activitat
desenvolupada, la llicència no serà objecte de renovació, si no que es regularà, si
s’escau, pel tràmit de transmissió.
3. Les llicències per a esdeveniments extraordinaris no són renovables.
4. No haurà lloc a la renovació quan es produeixin una o algunes de les
circumstàncies denegatòries previstes a l’article 21 d’aquesta ordenança.
Article 26.

Transmissió

1. La llicència municipal de terrassa és transmissible només juntament amb la
transmissió del títol habilitant de l’establiment a què està vinculada, i cal que es
comuniqui per escrit a l’òrgan competent per a l’atorgament de la llicència de terrassa.
2. La comunicació ha d'incloure les dades necessàries per actualitzar els registres i
bases de dades corresponents. En aquest sentit, es podrà exigir que la comunicació
s’ajusti a models normalitzats o que es presenti en suport electrònic.
3. No haurà lloc a la transmissió quan es produeixin una o algunes de les
circumstàncies denegatòries previstes a l’article 21 d’aquesta ordenança.
4. Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i obligacions de l’anterior
titular derivades de la llicència són assumides pel nou titular; si bé la responsabilitat
serà solidària entre l’últim titular del qual es tingui coneixement formal i els successius
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titulars efectius (titulars aparents), en cas que no es comuniqui degudament la
transmissió a l’Ajuntament.
Article 27.

Suspensió

1. La llicència de terrassa quedarà supeditada als usos de la via pública. Qualsevol
canvi que modifiqui les condicions de l’ús del carrer, com potser una autorització per
accés de guals de vehicles, la modificació de la secció del carrer, una autorització de
contra gual, etc., suspendrà la llicència municipal de terrassa temporal o
definitivament, sense dret a cap indemnització.
2. La llicència de terrassa quedarà supeditada a les necessitats de l’ús de la via
pública. Quan concorrin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic que impedeixen
l’efectiva utilització dels espais per a la finalitat autoritzada de terrassa, com situacions
o jornades especials (concerts, manifestacions, etc.), esdeveniments públics, festes
majors, diades festives, situacions d’emergència o altres de naturalesa anàloga, la
llicència municipal de terrassa es suspendrà temporalment fins que desapareguin les
circumstàncies, sense dret a cap indemnització.
3. Els titulars de les llicències municipals de terrassa tenen l’obligació de retirar els
elements de la terrassa en els supòsits de suspensió esmentats anteriorment, a partir
de la notificació de la resolució municipal corresponent en el termini específic que
aquesta estableixi, indicant la durada total de la suspensió.
4. En cas de realització d’obres promogudes per les administracions públiques que
afecten la utilització dels espais compresos a la llicència de terrassa, si la suspensió
supera els 30 dies naturals s’ha de procedir d’ofici al retorn de la quantia de la taxa
corresponent al període efectiu de la suspensió.
Article 28.

Extinció

1. La llicència municipal de terrassa s’extingeix pels motius següents:
a. Pel transcurs del termini de vigència atorgat, sense renovació automàtica.
b. Per renúncia de llur titular.
c. Per cessament en l’activitat de l’establiment vinculat a la terrassa.
d. Per revocació.
e. Per caducitat.
f. Per manca de pagament de la taxa corresponent dins del període de pagament
voluntari.
2. Un cop que la llicència municipal de terrassa s’ha extingit, el titular està obligat a
retornar els espais ocupats a l’estat originari i, si la llicència ho estableix
expressament, a millorar les condicions en què estaven abans de la instal·lació. En tot
cas, l’incompliment de l’obligació de retornar els espais ocupats habilita l’Ajuntament
per a la seva execució a càrrec del titular.
Article 29.

Caducitat

1. L’Ajuntament pot declarar la caducitat de la llicència anual o de temporada de
terrassa en el cas que, en qualsevol moment de la seva vigència, l’activitat a la qual es
vincula la terrassa s’aturi sense justificació per un període superior a 2 mesos. Amb
independència d’altres elements de prova, es presumirà la inexistència d’activitat quan
consti la baixa voluntària del cens d’activitats, del Padró de vetlladors, de l’impost
d’activitats econòmiques, de la taxa per la recollida d’escombraries, o qualsevol
supòsit anàleg.
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2. La resolució per la qual l’Ajuntament concedeix una llicència pot establir
motivadament un termini diferent al que estableix l’apartat anterior.
3. El procediment per declarar la caducitat s’inicia d’ofici, s‘ha de donar un tràmit
d’audiència a les persones interessades i s’ha de resoldre i notificar en un termini
màxim de 2 mesos a comptar des de la notificació d’inici del procediment. La caducitat
serà efectiva a partir de la seva notificació, per qualsevol mitjà admès en dret, a la
persona titular que consti als registres municipals.
4. Es consideraran automàticament caducades les llicències, sense necessitat de
donar tràmit d’audiència als interessats, en cas de desaparició física de l’edificació o
construcció on es desenvolupava l’activitat a la qual es vincula la terrassa.
5. La declaració de caducitat no genera dret a cap indemnització.
Article 30.

Revocació

1. La llicència municipal de terrassa pot ser revocada en els supòsits següents:
a. Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van determinar l'atorgament de
les llicències i de la seva validesa, si en sobrevenen altres de noves que, en el cas
d'haver existit, haurien comportat la denegació.
b. Si els titulars incompleixen els requisits o les condicions en virtut de les quals els
van ésser atorgades les llicències.
c. Si la terrassa, la instal·lació i els seus elements no s'han adaptat a les noves
normes que l’afectin, dins el termini establert i/o atorgat amb aquesta finalitat.
d. Si la terrassa impedeix la utilització del domini públic per a realitzar ocupacions de
major interès públic i/o general o produeix danys en el mateix.
e. Si és imposada com a sanció.
2. El procediment per declarar la revocació s’inicia d’ofici, s‘ha de donar un tràmit
d’audiència a les persones interessades i s’ha de resoldre i notificar en un termini
màxim de 2 mesos a comptar des de la notificació d’inici del procediment.
3. La revocació no genera dret a cap indemnització.

TÍTOL V.

RÈGIM D’INSPECCIÓ, CONTROL I PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 31.

Inspecció i control

1. Els titulars han de permetre i facilitar l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es
pot dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions especifiques de
control de funcionament de la terrassa i els seus elements i de revisió de les llicencies
municipals.
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2. El personal inspector i tècnic adscrit als serveis municipals competents en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta ordenança està habilitat per efectuar les inspeccions, així com
els membres de la de la Guardia Urbana. Aquest personal tindrà la consideració
d’agent de l’autoritat, i en conseqüència les actes aixecades, emparades per la
qualificació o capacitació professional de què disposi, tindran el valor probatori previst
a la legislació sobre procediment administratiu comú.
3. Quan es detecti l'existència d'instal·lacions que no comptin amb la preceptiva
llicència, o incompleixin el que es disposa en la mateixa es procedirà a incoar
procediment sancionador, en la resolució del qual s’exigirà la reposició al seu estat
originari de la situació alterada, s'imposarà a l'infractor la sanció que procedeixi i la
indemnització si escau, pels danys i perjudicis causats.
4. Quan comptant la instal·lació amb la preceptiva llicència, es detecti un incompliment
de les seves condicions o de les regulades en la present ordenança, de caràcter lleu i
que no comporti un perjudici greu als interessos generals, es realitzarà l'advertiment i
requeriment d'esmena per escrit. L’incompliment del requerit en el termini atorgat a
aquest efecte, o la reiteració en l’incompliment detectat, suposarà directament
l'obertura de l'expedient sancionador per aquests actes.
Article 32.

Del procediment sancionador

El procediment, en defecte de les previsions establerts en aquesta norma i de
l’ordenança municipal del procediment sancionador, és el previst a la normativa
reguladora del procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la
Generalitat, i supletòriament, la normativa bàsica estatal reguladora de la potestat
sancionadora i del procediment sancionador.
Article 33.

Infraccions

1. Són infraccions molt greus:
a. Instal·lar una terrassa sense llicència.
b. Presentar documents o dades que no s’ajustin a la realitat.
c. Incomplir l’horari de la terrassa en més de 60 minuts.
d. Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 50% dels mòduls o de la superfície
autoritzats.
e. Ocupar la terrassa l’espai lliure mínim establert per al pas de vianants.
f. Incomplir reiteradament (3 vegades o més dintre d’un període de 6 mesos) les
condicions establertes en aquesta ordenança o les específiques de la llicència.
g. No incloure la terrassa dintre de la cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil.
h. Incomplir els requeriments i resolucions municipals de suspensió o retirada de les
instal·lacions i elements que composen la terrassa.
i. Impedir, retardar o obstaculitzar les actuacions de comprovació o inspecció.
2. Són infraccions greus:
a. Incomplir l’horari de la terrassa en més de 30 minuts i en menys de 60.
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b. Incomplir l’obligació de retirar i/o recollir les instal·lacions i elements que composen
la terrassa en finalitzar el seu horari de funcionament.
c. Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 20% i fins al 50% dels mòduls o de la
superfície autoritzats.
d. Pertorbar la terrassa o els seus clients l’espai lliure mínim establert pel pas de
vianants.
e. Incomplir les condicions establertes en aquesta ordenança i/o les específiques de la
llicència.
f. Senyalitzar incorrectament el perímetre de la terrassa.
g. Tancar el perímetre de la terrassa amb materials no autoritzats, siguin o no
transparents.
h. Instal·lar elements no autoritzats o en un nombre superior
i. Instal·lar subjeccions o ancoratges no autoritzats.
j. Instal·lar fonts acústiques i/o elements audiovisuals no autoritzats.
k. Realitzar actuacions en directe no autoritzades en la terrassa i/o en les seves
immediacions, perceptibles pels usuaris de la terrassa.
l. Cedir l’explotació de la terrassa a una persona que no sigui la titular
3. Són infraccions lleus:
a. No col·locar el distintiu de la terrassa en lloc visible des de la via pública per a totes
les persones que accedeixin.
b. Incomplir l’horari de la terrassa en 30 minuts o menys.
c. Excedir l’ocupació de la terrassa fins al 20% dels mòduls o de la superfície
autoritzats.
d. Tolerar, sense informar a les autoritats, la celebració d’actuacions en directe en la
terrassa i/o en les seves immediacions, perceptibles pels usuaris de la terrassa.
e. Incomplir les obligacions de neteja en la terrassa.
f. Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi els preceptes d’aquest
ordenança, no prevista com a infracció greu o molt greu.
Article 34.

Sancions

1. Les infraccions molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o
alternativament, amb:
a.

Multa de 1.501 fins 3.000 euros.
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b. En cas de reincidència, la revocació del títol habilitant i la inhabilitació per ser titular
per un període d’un any.
2. Les infraccions greus
alternativament, amb:

poden

ésser

sancionades,

acumulativament o

a. Multa de 751 fins 1.500 euros.
b. En cas de reincidència, la suspensió de la llicència de terrassa per un període de
fins a 2 mesos.
3. Les infraccions lleus poden ésser sancionades amb multa de 150 fins 750 euros.
Article 35.

Graduació de la sanció

1. La graduació de la sanció considerarà especialment els següents criteris:
a. La negligència o intencionalitat.
b. La continuïtat, persistència o reiteració en la conducta infractora.
c. La gravetat i la transcendia social de la infracció.
d. El risc per a la seguretat de les persones o els béns.
e. Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, ocasionats a les persones o als béns.
f. La reincidència, en el termini d’un any, d’infraccions de la mateixa naturalesa
tipificades en aquesta ordenança i sancionades per resolució que ja no pot ser objecte
de recursos ordinaris en via administrativa (resolució executiva).
g. El benefici il·lícit obtingut. Per evitar que sigui més beneficiós la infracció que el
compliment de les normes, es pot incrementar la quantia econòmica de les sancions,
d’acord amb la taxa o preu que es determini anualment en la respectiva ordenança
fiscal, per cadascun dels elements instal·lats sense la preceptiva llicència.
2. Els criteris establerts a l’apartat primer no es poden utilitzar per graduar la sanció
imposada si s’integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció.
3. L’òrgan competent per a resoldre podrà imposar una sanció de les establertes per a
les faltes de la gravetat immediatament inferior, d’acord amb les circumstàncies
concurrents i la gravetat dels fets, davant l’adopció de mesures de reparació abans de
finalitzar l’expedient sancionador, sempre què: no hi hagi reincidència ni reiteració, no
s’hagi afectat la seguretat de les persones o els bens, no s’hagi obtingut un benefici
per l’il·lícit ni s’hagin causat danys.
Article 36.

Persones responsables

1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que realitzen
les conductes infractores tipificades en aquesta ordenança.
2. En defecte de comunicació de transmissió de la llicència de terrassa o del títol
habilitant de l’activitat vinculada, la responsabilitat serà solidària entre l’últim titular del
qual es tingui coneixement formal i els successius titulars efectius (titulars aparents),
en cas que no es comuniqui degudament la transmissió a l’Ajuntament.
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Article 37.

Iniciació

1. La notificació de la resolució d’inici del procediment advertirà als interessats què, de
no efectuar al·legacions en el termini establert, la resolució podrà ser considerada
proposta de resolució quan inclogui un pronunciament precís de la responsabilitat
imputada.
2. No es formularà plec de càrrecs, excepte quan la resolució d’inici no disposi dels
elements suficients per la qualificació inicial dels fets que motiven el procediment;
llavors aquest s’haurà de notificar posteriorment als interessats.
Article 38.

Reducció de l'import de la sanció per pagament avançat

1. Es reduirà en un 50% el seu import, quan la sanció tingui exclusivament caràcter
pecuniari, efectuat el pagament voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol
moment anterior a la resolució, implicarà el reconeixement de la responsabilitat i la
terminació del procediment, sense necessitat de dictar cap resolució al respecte.
Terminació que no afectarà a la reposició de la situació alterada i/o la determinació
d’una possible indemnització per danys i perjudicis.
2. No procedirà la reducció de la sanció prevista en l'apartat anterior, en els casos de
reincidència en infraccions de la mateixa naturalesa en el termini d’un any.
Article 39.

Mesures provisionals

1. Iniciat l’expedient sancionador, les mesures provisionals que es poden adoptar
motivadament, són:
a. Retirada dels elements i/o instal·lacions de la terrassa sense llicència, o que
excedeixen l’ocupació, sobre espais d’ús públic de titularitat municipal. Mesura per
recuperar el domini públic sense avís previ, termini d’audiència ni d’al·legacions als
interessats.
b. Retirada dels elements i/o instal·lacions de la terrassa sense llicència, o que
excedeixen l’ocupació, sobre espais d’ús públic de titularitat privada. Mesura amb
audiència prèvia als interessats.
c. Retirada dels elements i/o instal·lacions de la terrassa que han incomplert
reiteradament (3 vegades o més dintre d’un període de 6 mesos) l’obligació de retirada
diària. Mesura amb audiència prèvia als interessats.
d. Altres mesures que es considerin necessàries per assegurar l’eficàcia de la
resolució final, adequades i proporcionades per a cada situació, d’acord amb las
normes que regulen els procediments administratius sancionadors
2. La resolució d’incoació del procediment sancionador indicarà el lloc on s’ha efectuat
el dipòsit, advertint què, finalitzat el termini d’audiència, si encara no s’ha produït la
retirada dels elements i/o instal·lacions, es consideraran abandonats i es podrà
procedir, si s’escau, a la seva destrucció o alienació.
3. Les despeses d’execució de les mesures són a càrrec dels titulars, obligats al seu
pagament, prèvia la corresponent liquidació.
Article 40.

Mesura provisional immediata de retirada
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1. Prèviament a l’inici de l’expedient sancionador, els agents de la Guardia Urbana o
el personal de control i inspecció de l’Ajuntament l’Hospitalet de Llobregat poden
adoptar la mesura de retirada dels elements i/o instal·lacions que composen la
terrassa, davant titulars que incompleixin les obligacions de retirada immediata de
l’article 13.s d’aquesta ordenança.
2. Executada la mesura, es comunicarà, dins les 48 hores següents, a l’òrgan
competent per adoptar-la, el qual ha de confirmar-la, modificar-la o revocar-la en el
termini de 5 dies, a comptar des del primer dia hàbil següent al de la comunicació.
L’incompliment d’aquest termini comporta automàticament l’aixecament de la mesura.
3. Posteriorment, l’òrgan competent ratificarà o aixecarà motivadament, en els termes
l’apartat 2 de l’article anterior, mitjançant l’acord d’inici o l’arxiu del procediment
sancionador.
4. La despesa d’execució de la mesura és a càrrec dels titulars, obligats al seu
pagament, prèvia la corresponent liquidació.
Article 41.

Caducitat

Es produeix la caducitat del procediment sancionador, amb l’arxiu de les actuacions,
quan el procediment sancionador no s’hagi resolt i notificat en el termini màxim de 6
mesos des que es va incoar, llevat que es doni alguna de les circumstàncies
establertes per la legislació reguladora del procediment que comporti la interrupció del
còmput.
Article 42.

Publicitat de les resolucions sancionadores

1. L’òrgan sancionador pot acordar motivadament, en el compliment dels drets
d'informació dels ciutadans i la protecció dels consumidors i usuaris, especialment en
els casos de reincidència, fer publicitat de les resolucions sancionadores fermes per
infraccions greus i molt greus comeses per persones jurídiques o empresaris
individuals.
2. La publicitat es realitzarà pels mitjans de comunicació municipals de l’Hospitalet de
Llobregat, especialment per internet, o qualsevol mitjà de comunicació social d’àmplia
difusió en l’àmbit territorial del municipi. La informació publicitada indicarà el tipus
d’infracció comesa, la sanció imputada i el nom de la persona o persones
responsables.
3. Les despeses de la publicació no suposaran un cost addicional pels infractors.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

Disposició Transitòria primera. Procediments en tramitació
1. Els procediments que s’estiguin tramitant en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, afectats per la mateixa, es continuaran tramitant d’acord amb la
normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud fins la resolució final.
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2. Les persones interessades podran sol·licitar de forma motivada que aquests
procediments es tramitin d’acord amb el que disposa aquesta ordenança, quan això
sigui possible. En cas de ser admesa aquesta petició per part de l’àrea responsable de
la tramitació, no es generarà cap dret de devolució de les taxes ja meritades en el
moment de la sol·licitud que va iniciar el tràmit corresponent.
3. Els expedients sancionadors iniciats abans de l'entrada en vigor es regiran, en allò
que no perjudiqui als presumptes responsables, pel procediment sancionador vigent
en el moment de comissió de les infraccions.
Disposició Transitòria segona. Llicències de terrassa preexistents
Les terrasses degudament autoritzades abans de l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança, es regiran pels règims d’intervenció de la mateixa en el que respecta a
modificacions, renovacions i transmissions. També es regiran, a tots els efectes, pels
règims d’inspecció i control, el restabliment de la legalitat i dels interessos generals
vulnerats, i sancionador. Posteriorment, modificada, renovada o transmesa vàlidament
la llicència es regiran completament pel règim d’intervenció de la present ordenança.
Disposició Derogatòria. Derogació normativa
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, queden derogades totes aquelles
normes municipals que s’oposin a allò establert a la mateixa.
Queden derogades expressament, les disposicions contingudes als articles 37, 38 i 55,
apartats 3 i 4 de la ordenança de mobilitat del municipi de l’Hospitalet de Llobregat
(BOBP 21/09/2015), relatives a la instal·lació de vetlladors, tendals i para-sols i les
infraccions en matèria d’ocupació de la via pública.
Disposició Final. Entrada en vigor
La present ordenança iniciarà la seva vigència el dia següent a la publicació del seu
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la publicació de la
ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació s’efectuarà
una vegada hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i el posterior termini de 15 dies hàbils,
previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
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