PROTOCOL PER A L’ATORGAMENT DE LLICENCIES DE VETLLADORS
(Aprovat per la JGL de data 08/03/2006 i actualitzat per resolució 7509/2012 de 21/09/2012)

1.- Llicències per a la instal·lació de vetlladors
Per l’ocupació dels espais públics (voreres, places, ...) o privats d’ús públic per a instal·lar
vetlladors, tendals i ombrel·les, subjecte a la concessió de llicència d’ocupació i al pagament
de la taxa establerta a l’ordenança fiscal vigent en cada moment.
2.- Característiques de la llicència de vetlladors
És una llicència d’ocupació temporal, a precari, que s’atorga salvat el dret de propietat,
sense perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d’interès públic.
3.- Requisits per atorgar la llicència de vetlladors








Disposar de llicència d’activitat (d’acord amb l’article 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives) relativa a
establiments de restauració (Restaurant, Bar, Restaurant-Bar, segons l’annex I “Catàleg
dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics” del Decret
112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives, que desenvolupa la Llei 11/2009).1
El titular de l’establiment no haurà de tenir cap deute amb l’Ajuntament (taxes, tributs,
sancions o multes coercitives).
Els serveis sanitaris i la seva accessibilitat hauran de correspondre a l’aforament de
l’establiment més el del vetlladors.
Informe favorable dels serveis tècnics municipals, verificant que compleix els requisits
exigits, en tot cas que com a mínim queda també un pas lliure per la circulació de
vianants d’1,20 metres2 i que la instal·lació no impedeix ni dificulta la visibilitat de la
circulació.
La pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i incendis de la que ha de disposar el
titular de l’establiment, haurà d’estendre la seva cobertura als possibles riscos d’igual
naturalesa que poguessin derivar-se del funcionament del vetllador.

4.- Tipus de llicències de vetlladors
Anual:
Temporada:

de l’1 de gener al 31 de desembre
del 15 d’abril al 15 d’octubre.

Horaris vetlladors
En cap cas aquests horaris podran superar els horaris màxims autoritzats a l’activitat.
General: de 9 a 22 h, tots els dies, per aquelles activitats amb horari limitat.
de 9 a 23 h. de diumenge a dijous, activitats sense limitació horària.
de 9 a 24 h. divendres, dissabte i vigílies de festiu, activitats sense
horària.
Especial: ampliació d’una hora més en determinades zones i temporades.

limitació
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Redacció donada per la Resolució núm. 7509/2012 de 21/09/2012 que actualitza la del protocol
aprovat per la JGL en data 08/03/2006.
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L’Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, estableix que els itineraris de vianants accessibles han de
disposar d’una amplada lliure de pas de com a mínim 1,80m i una alçada mínima de 2,20m.
Excepcionalment es permet estrenyiments puntuals, sempre que l'amplada no sigui inferior a 1,50 m.
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L’horari autoritzat constarà expressament a la llicència i al distintiu a col·locar al local en lloc
visible des de l’exterior i al costat de l’accés principal.
5.- Condicions d’exercici de la llicència de vetlladors.
1. La llicència de vetlladors s’atorgarà condicionada al compliment de les condicions
següents,
a) Senyalitzar el perímetre de l’espai ocupat pel vetllador amb una línia de 5 cm. de
gruix de pintura blanca, conforme al premarcatge efectuat pels serveis tècnics.
b) Complir estrictament l’horari d’inici i cessament de l’activitat establert a la
corresponent llicència.
c) Utilitzar mobiliari desmuntable, de material el menys sorollós possible, amb topalls de
goma per evitar el contacte de taules i cadires amb el terra i en el moment d’apilarles.
d) Retirar i guardar a l’interior de l’establiment la instal·lació i tots els seus elements
(para-sols, taules i cadires), excepte aquells que hagin estat autoritzats a fixar a terra
o a continuar apilats al mateix lloc per raons estructurals de l’establiment, així com
netejar l’espai ocupat pel vetllador fins a 20 minuts després de finalitzar l’horari
autoritzat, no sent compatible amb cap tipus d’ocupació o servei. Aquests elements
no es podran tornar a instal·lar abans de les 9 hores del dia següent.
e) Mantenir permanentment la instal·lació i tots els seus elements, així com l’espai
ocupat pel vetllador i la seva zona d’influència en perfectes condicions d’higiene,
salubritat, seguretat i decòrum.
f) Cap element de la instal·lació podrà contenir missatges publicitaris en aquells llocs
considerats simbòlics (Rambla, Plaça Ajuntament, etc.), excepte la identificació de la
raó social o nom comercial de l’establiment.
g) No es podrà instal·lar cap tipus d’equip musical, televisor o similar, ni màquines
expenedores automàtiques, recreatives, de jocs d’atzar, billars, futbolins o similars,
així com no es podrà utilitzar megafonia ni realitzar actuacions en viu.
h) La instal·lació i els seus elements hauran de possibilitar la utilització o reparació de
les boques de reg, tapes i registres, així com altres instal·lacions que es trobessin a
la seva àrea d’ocupació.
i) No s’obstaculitzarà la utilització de serveis públics, com les sortides d’emergència,
les parades de transport públic regularment establertes i els passos de vianants,
havent-se de deixar completament lliures per a la seva immediata utilització.
2. L’incompliment d’alguna de les condicions establertes al paràgraf anterior comportarà la
revocació de la llicència.
5.- Caducitat i revisió de les llicències de vetlladors
1. El 15 d’octubre o el 31 de desembre de cada any, segons que la llicència sigui anual o
de temporada, caducaran totes les llicències de vetlladors.
2. No obstant això, el titular de la llicència caducada podrà sol·licitar una nova llicència, la
qual podrà se atorgada sempre que es reuneixen tots els requisits exigits, tenint en
compte les incidències ocorregudes durant el termini de vigència de la llicència anterior
(actes d’inspecció, butlletins de denuncia, informes, etc.). A tal efecte es formarà una
Comissió composada per representants de Via Pública, Guàrdia Urbana, Districtes i
Activitats Reglades, la qual proposarà la denegació de la nova llicencia quan el mateix
establiment acumuli dos o més actes administratius dictats per incompliment de les
condicions d’exercici de la llicència de vetlladors i d’altres llicències relacionades amb
aquella.3
3. De forma puntual i davant d’incompliments greus i objectius es podrà revocar la llicència
de vetlladors, previ informe de l’esmentada Comissió.”
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