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ORDENANÇA MUNICIPAL DE L'ÚS DE LA VIA PÚBLICA AMB LA 
INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES I VETLLADORS  
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i definicions 
 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular l’ocupació i ús de la via pública amb la 
instal·lació de terrasses i vetlladors, que constitueixen un aprofitament privatiu de 
l’espai de domini i ús públic, on s’ubiquen taules i cadires, para-sols i altres 
elements complementaris, i que tenen el caràcter d’annexos d’establiments 
públics autoritzats de restauració, hostaleria, cafeteries, bars, gelateries i similars, 
en l’àmbit municipal de Montornès del Vallès. 
 
L’ocupació de taules i cadires a l’exterior en terrenys privats que estiguin 
vinculades a una activitat d’hostaleria i que puguin tenir incidència a la via pública 
serà d’aplicació les disposicions de la present ordenança inclòs el règim 
sancionador pel que fa a sorolls, molèsties, horaris, neteja, etc. L’autorització per 
aquest ús estarà vinculat a l’activitat i es regirà per les normes d’intervenció 
administrativa en matèria ambiental i de seguretat pels aspectes de competència 
municipal. 
 
Aquesta ordenança utilitza diferents conceptes que tindran les definicions 
següents: 
 
a) Via pública: Tindran aquesta consideració els carrers, places, passatges, etc., 
que estiguin oberts al lliure trànsit. 
 
b) Terrassa: S’entén per terrassa l’espai, degudament autoritzat, ubicat en un lloc 
obert i lliure d’edificació, en domini públic, on s’ubiquen taules, cadires, para-sols i 
altre mobiliari auxiliar com estufes, jardineres o testos, per a ús públic i annex a un 
establiment d'hostaleria, restauració o assimilat, situat en planta baixa. 
 
c) Vetllador: Són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la 
coberta. 
 
d) Mobiliari: S’entén per mobiliari, la instal·lació de taules, cadires, jardineres, 
para-sols i elements similars. 
 
e) Mobiliari auxiliar: S’entén per mobiliari auxiliar les estufes, mobles auxiliars, 
cablejat elèctric soterrat amb focus, cablejat per a ordinadors i altres elements 
anàlegs. 
 
Article 2. Necessitat de llicència 
 
Cal sol·licitar autorització municipal per a la instal·lació i col·locació de vetlladors i 
terrasses a la via pública. L’Ajuntament atorgarà llicència municipal a qui ho 
sol·liciti i reuneixi els requisits necessaris per a la concessió, prèvia comprovació 
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dels serveis municipals. 
 
Amb la concessió de la llicència, se li lliurarà al titular de l’establiment un 
document que l’haurà de col·locar en un lloc visible des de l’exterior i on constarà 
com a mínim les següents dades: 

- Nom comercial i adreça de l’establiment. 

- Temporada autoritzada. 

- Superfície autoritzada de la terrassa o vetllador. 

- Altra informació d’interès. 
 
Article 3. Caràcter de la llicència 
 
1. Només podran demanar llicència per a la instal·lació de vetlladors i terrasses 
les persones físiques, jurídiques o comunitats de béns que siguin titulars de les 
activitats de restauració, hostaleria, cafeteries, bars, gelateries i similars i per a les 
quals comptin amb les llicències municipals corresponents. 
 
2. La llicència d’ocupació del domini públic amb terrasses i vetlladors no 
comportarà la consolidació de cap dret a qui en sigui titular. Per causes d'obres, 
actes especials o festius, circumstàncies imprevistes o sobrevingudes 
d’urbanització, en qualsevol moment, l’Ajuntament podrà reduir-la o deixar-la 
sense efecte, sense cap dret a indemnització. 
 
3. L'ús privatiu per a la instal·lació de vetlladors i terrasses s'autoritzarà sempre 
mitjançant llicència d'ocupació temporal, que origina una situació de possessió a 
precari essencialment revocable per raons d'interès públic i sense perjudici del 
dret de terceres persones. 
 
4. Les autoritzacions de llicències regulades en aquesta ordenança són 
discrecionals en atenció als usos i activitats que hi concorren, i en qualsevol cas 
estan supeditades a l’interès públic. 
 
Article 4. Vigència de la llicència 
 
1. L’Ajuntament atorgarà la llicència com a màxim per un període d’un any. 
Finalitzat el termini d’autorització, la part interessada haurà de tornar a instar la 
sol·licitud, que restarà condicionada al pagament de les taxes corresponents si 
manté les característiques previstes en la llicència anterior autoritzada. Si hi ha 
canvis, els ha de fer constar amb aportació dels documents establerts en l'article 
5. 
 
2. La persona titular de la llicència estarà obligada a liquidar anualment la taxa per 
aprofitament especial del domini públic, fixada per l'ordenança fiscal corresponent 
a cada exercici i la llicència no serà efectiva si no s’ha abonat la taxa 
corresponent. Als efectes d’aplicació de l’esmentada taxa, les vies públiques del 
municipi es classifiquen en tres categories en funció de si els carrers on 
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s’instal·len les terrasses són zones de més afluència de públic, zones comercials 
o bé zones residuals. Dita classificació es concretarà en l’Ordenança fiscal 
corresponent on figurarà un índex alfabètic de les vies públiques on s’expressa la 
categoria que els correspon a cadascuna. Les vies públiques que no es detallin en 
l’índex alfabètic es consideraran de tercera categoria, i mantindran aquesta 
qualificació en tant no es modifiqui l’Ordenança fiscal incloent aquest carrer. Quan 
l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més 
vies públiques classificades amb categoria diferent, s’aplicarà la tarifa que 
correspongui a la via on s'ocupi efectivament la terrassa i si s'ocupa part d'una via 
i part d'una altra de categoria diferent s'aplicarà la via de la categoria superior. 

 

3. La llicència d’autorització d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de 
terrasses i vetlladors finalitza també:  

- Per venciment del termini o acabament de l’activitat. 

- Per renúncia del  titular.  

- Per revocació de la llicència. 

- Per desaparició del bé pel qual ha estat atorgada. 
 
4.  L'incompliment de les condicions d'autorització de la llicència d'ocupació de la 
via pública pot comportar la revocació si aquest incompliment és considerat falta 
greu o molt greu, amb independència del termini de vigència de la llicència. 
Aquest fet provocarà la impossibilitat d'obtenir-ne una altra durant l'any següent. 
 
Article 5. Instància 
 
Cada sol·licitant ha d'especificar anualment el període concret pel que demana 
llicència. 
 
Si les condicions són les mateixes que les aprovades l'any anterior, es podrà 
renovar l'autorització sense necessitat de presentar la documentació recollida en 
aquest article. 
 
Si es sol·licita per primera vegada o les condicions han variat respecte l'any 
anterior, juntament amb la sol·licitud on s’indiquin les dades personals del 
sol·licitant i del local, així com les dades de l’ocupació, amb la data d’inici i final de 
la mateixa, s'haurà de presentar la documentació següent: 

- Plànol  d’emplaçament 

- Croquis on figuri l’amplada de la vorera i els elements del mobiliari urbà 
existents (arbres, bancs, etc.), els metres de façana de l’establiment i la 
situació de les taules, acotant la llargària i l’amplada de l’espai que es 
pretén ocupar 

- Fotografia actual de l’espai a ocupar 

- En les terrasses o vetlladors on hagi estufes, s'haurà d'aportar la fitxa on 
indiqui les característiques tècniques de l’element així com les dimensions, 
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potència,  alimentació, tipus d'encès, connexió i les mesures de seguretat 
de l'estufa. 

- Si cal instal·lació elèctrica per l’enllumenat de la terrassa o vetllador, caldrà 
presentar el butlletí de l’instal·lador, acreditatiu que la instal·lació compleix 
el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques 
complementàries que li són d’aplicació.  

- Declaració responsable, on es farà constar que el titular de la instal·lació 
manifesta que: 

 Compleix amb les requisits establerts en aquesta ordenança. 

 Disposa de la llicència d'activitats. 

 Disposa d'una pòlissa d'assegurança que cobreix els danys derivats 
de la instal·lació de la terrassa o vetllador i dels elements situats a la 
via pública. 

 
L'Ajuntament podrà inspeccionar, controlar i comprovar posteriorment que 
el sol·licitant disposa de la llicència d'activitats i la pòlissa d'assegurança 
així com la resta de documentació que declara. La inexactitud, falsedat u 
omissió en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanya i/o 
incorpori a la declaració responsable, determinarà la impossibilitat de 
continuar amb la llicència per ocupar la via pública, sens perjudici de les 
responsabilitats, penals, civils o administratives que donin lloc. 

 
Article 6. Règim d’autoritzacions 
 
Poden sol·licitar les autoritzacions per a instal·lació de terrasses i vetlladors, les 
persones titulars d'establiments del ram de l'hostaleria (restaurants, cafeteries, 
bars i similars) que disposin de la llicència municipal corresponent per a l'exercici 
de l'activitat que desenvolupen. 
 
Les autoritzacions es podran transmetre exclusivament quan es transmeti 
l’activitat de la qual la terrassa o vetllador és annexa. Els canvis de titularitat 
suposaran una revisió de les condicions de les autoritzacions i els conseqüents 
ajustos a aquesta ordenança. 
 
Article 7. Informes municipals 
 
1. En tot cas, els serveis municipals informaran sobre la conveniència o no de la 
concessió de les autoritzacions que es sol·liciten, tenint en compte: 

- L’amplària i el pendent de la vorera. 

- El tipus de circulació de vehicles. 

- Les situacions de perill manifest. 

- L'ús comú general de la zona atenent a l'interès general. 

- La ubicació d’edificis i locals de concurrència pública, sortides 
d’emergència i similars. 
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2. No s'autoritzarà la instal·lació de terrasses i vetlladors davant d'edificis i locals 
de concurrència pública, sortides d'emergència i similars, i es respectarà en tot 
moment la mobilitat dels vianants. 

 
CAPÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC 
 
Article 8. Drets de la persona titular de la llicència 
 
La persona titular de la llicència té dret a exercir l’activitat en els termes que hi 
figurin a la mateixa i amb subjecció a les prescripcions d’aquesta ordenança. 
 
Article 9. Obligacions de la persona titular de la llicència 
 
Les persones titulars de llicències d’autorització d'ocupació de la via pública amb 
terrasses i vetlladors tenen les obligacions següents: 
 
1. Retirar la instal·lació diàriament en finalitzar l'horari autoritzat, en període de 
vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic. Es guardaran de forma 
ordenada dins l’espai autoritzat de la terrassa excepte en els tancaments de 
l’activitat superiors a 48 hores, que es guardaran dins del local.  
 
2. Efectuar la instal·lació de la terrassa, la retirada del mobiliari i la neteja de 
l’espai de manera ordenada i silenciosa, evitant cops, arrossegaments, altres 
sorolls i possibles molèsties provinents d’aquestes operacions i adoptar-se totes 
les mesures necessàries per garantir la convivència diürna i el descans nocturn 
del veïns. 
 

3. Col·locar els para-sols i els vetlladors en una base que eviti que es bolquin 
per acció del vent o qualsevol altra causa.  
 

4. Retirar les instal·lacions autoritzades, a requeriment de l’Ajuntament, per 
escrit o verbalment, amb motiu de festes, activitats, obres al carrer, actes 
especials, etc., sempre que siguin incompatibles amb l’activitat i sense que aquest 
fet generi cap dret a indemnització. 
 

5. Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que 
ocupen les terrasses i vetlladors i els seus voltants, de manera permanent. 
 

6. Pagar a l'administració municipal l'import de la taxa corresponent per 
aprofitament de la via pública, en la quantia i la forma establerta a l'ordenança 
fiscal corresponent. 
 

7. Tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi el vetllador i els elements instal·lats situats a la via pública o terreny 
privat. 
 

8. Ser responsable dels danys que es puguin ocasionar a tercers com a 
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conseqüència de la instal·lació de la terrassa o d’altres elements situats a la via 
pública.  
 
9. Retirar les estufes al finalitzar l’horari de la terrassa i guardar-les a l’interior del 
local i no fer ús de les mateixes fora de la temporada d’hivern, entesa aquesta 
com de l’1 d’octubre al 1 de maig. 
 

10. Posar especial atenció a ordenar les cadires i cenyir-les al costat de les taules 
quan quedin desocupades. 
 

11. Advertir a les persones usuàries del vetllador o terrassa dels possibles 
incompliments dels seus deures cívics, com la producció de sorolls, l'obstrucció 
del trànsit de vianants, etc. 
 
12. Col·locar les taules i cadires i els vetlladors de manera que no dificulti o 
impedeixi la visibilitat o l’ús correcte dels elements que hi ha instal·lats a la via 
pública corresponents a serveis o concessions municipals, com senyals de 
circulació, d’informació, passos de vianants, boques d’incendis o de reg, així com 
altres utilitzacions d’ús privat emparades per la llicència municipal corresponent, 
com guals, zones de càrrega i descàrrega, etc. 
 
Article 10. Reparació del domini públic 
 
En cas de destrucció o deteriorament del domini públic ocasionat com a 
conseqüència de l’ocupació, i amb independència de les sancions que siguin 
pertinents, les persones titulars de la llicència resten obligades a la reparació dels 
desperfectes o, si s’escau, a l’abonament de les indemnitzacions establertes a la 
normativa legal aplicable. 
 
Article 11. Temporades 
 
El període d'ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors podrà ser anual, 
per temporades o per dies i la taxa s’abonarà d’acord amb el que determinin les 
ordenances fiscals. 
 
Article 12. Horari de la terrassa 
 
1. L'horari de la terrassa i vetllador serà de diumenge a dijous de 8 a 23 hores. 
Els  divendres, dissabtes i vigílies de festius de 8 a 24 hores. Mitjançant decret es 
podrà ampliar l’horari màxim de tancament. 
 
2. En tots els supòsits anteriors, l'espai públic o terreny privat amb incidència a la 
via pública ha de quedar desocupat en la mitja hora posterior a la finalització de 
l'horari. 
 
Article 13. Prohibicions 
 
Es prohibeix: 
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1. Instal·lar qualsevol element fora de l’espai autoritzat per l’Ajuntament. 
 
2. Instal·lar qualsevol element que ocupi una part de la calçada o lloc dedicat al 
trànsit rodat. 
 
3. Instal·lar terrasses en els accessos, sortides d’emergència i recorreguts 
d’evacuació en edificis d’ús públic o pública concurrència. 
 
4. Ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, plàstics o qualsevol altre 
element que pugui dificultar el trànsit de vianants o suposi deteriorament del 
paisatge urbà. Es podrà autoritzar la col·locació de testos, sempre que estiguin 
dins l’espai autoritzat de la terrassa o vetllador.  
 
5. Instal·lar, tant en l'espai delimitat per als vetlladors i terrasses, com en els 
seus voltants, qualsevol aparell sonor. Els titulars de la llicència han d’evitar així 
mateix qualsevol altre soroll o molèstia que puguin ocasionar les persones 
usuàries.  

Es podran admetre instal·lacions audiovisuals, equips de reproducció de so, i fils 
musicals, en aquells supòsits excepcionals (Festa Major, festes tradicionals, 
revetlles, fires i altres esdeveniments) en què el titular en demani el permís 
puntual, i es compleixi la normativa acústica vigent. L’autorització que s’atorgui 
establirà les condicions d’aquesta instal·lació. 
 
6. Emmagatzemar o apilar productes, caixes de begudes o altres materials en 
els vetlladors i terrasses, o a l’entorn. 
 
7. Subjectar el mobiliari i/o qualsevol altre component de la instal·lació al 
mobiliari urbà o a elements de jardineria. 
 
8. Ocupar la via pública amb estufes fora del període comprès entre l’1 d’octubre 
i l’1 de maig. 
 
9. Instal·lar provisionalment conductors elèctrics en superfície o instal·lar 
elements elèctrics que puguin suposar un perill o entorpir el pas de vianants o 
usuaris de les terrasses, o bé instal·lar elements aeris que puguin generar un 
impacte visual negatiu. 
 
Article 14. Responsabilitat dels titulars 
 
Els titulars són responsables directes de totes les obligacions que li incumbeixen 
com a tal, siguin les que siguin, així com del compliment de la normativa vigent. 
 
CAPÍTOL III. CRITERIS TÈCNICS 
 
Article 15. Determinació d’elements 
 
1. Tipus de mòdul  
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El concepte mòdul tipus de terrassa el constitueix el conjunt format per una taula i 
quatre cadires, amb una superfície ocupada total de 3,24 m2 (1,80m x 1,80m). 
Aquest mòdul es podrà instal·lar en voreres d’una amplada igual o superior a 4 m. 

En voreres d'amplada igual o superior a 3,50 m es podrà autoritzar un mòdul de 
terrassa format pel conjunt d'una taula i tres cadires, amb una superfície ocupada 
total de 2,34 m2 (1,80m x 1,30m). 

Excepcionalment, es podrà autoritzar, en voreres d'amplada igual o superior a 3 
m, la col·locació d'un mòdul constituït per una taula i dues cadires, amb una 
superfície ocupada total de 1,44 m2 (1,80m x 0,80m). 
 
2. Taules i cadires 

Els models de taules i cadires hauran d’harmonitzar entre sí.  
 
3. Para-sols  

Els para-sols seran de material tèxtil, llis i harmonitzat entre sí.  

Tots els components deixaran una alçada lliure de com a mínim 2,20 m i la 
projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la superfície 
destinada a terrassa.  

Els para-sols no podran estar tapats ni pel darrere ni pels laterals ni estar ancorats 
al terra. 

 
4. Jardineres i testos 

En el cas que es col·loquin jardineres o testos, aquests es col·locaran dins l’espai 
autoritzat, únicament per preservar o separar les persones usuàries de la terrassa 
respecte la calçada.  

No s’autoritza la instal·lació d’aquests elements en places, carrers de vianants o 
de plataforma compartida (espai compartit entre vianants i vehicles). 
 
5. Mampares 

S’autoritza la instal·lació de mampares no permanents amb una alçada màxima 
de 1,20 m.  

Aquests elements han d’estar harmonitzats amb la resta de mobiliari de la 
terrassa i s’hauran de retirar fora de l’horari autoritzat.  
 
6. Estufes 

Les estufes només s'autoritzaran en la temporada d’hivern, entesa aquesta del 1 
d’octubre al 1 de maig. Fora d'aquests períodes no podran ocupar la via pública. 

Les estufes que s'instal·lin només podran ser models homologats pel departament 
competent en matèria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. Les estufes a 
col·locar han de ser de baix consum i han de compatibilitzar sempre aquesta 
opció amb el més acurat respecte per la sostenibilitat del medi ambient. Fora de 
l’horari de la terrassa i vetllador, s’hauran de guardar a l’interior del local. 
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7. Mobiliari auxiliar 

Només s’autoritza la instal·lació d’una pissarra o faristol dins l’espai autoritzat de 
la terrassa o vetllador.  
 
8. Paravents 

No s’autoritza la instal·lació de paravents excepte en els vetlladors, amb un màxim 
de tres cares.  

Els paravents s’hauran de recollir al tancament de la terrassa o vetllador.  
 
9. Vetlladors 

Els vetlladors seran d’estructura metàl·lica lacada color gris fosc o negre oxiron.  

L’alçada total del conjunt serà de 2,75 m amb una alçada interior superior a  2,20 
m, i tindrà un remat superior perimetral de xapa de 0,50 m en tot el coronament.  

En cap cas, es fixarà l’estructura dels vetlladors al terra ni s’utilitzaran 
contrapesos. 
 
Article 16. Homogeneïtat d’elements  
 
En termes generals, les taules, cadires, para-sols, estufes de terrassa i d’altres 
elements que es col·loquin, seran del material menys sorollós possible, havent-se 
d’adaptar, en el seu cas, per provocar les mínimes molèsties possibles. A més, 
hauran d’harmonitzar entre sí i amb l’entorn en cromatisme, materials i disseny. 
 
Article 17. Instal·lació elèctrica i d’enllumenat 
 
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 complementàries que li son d’aplicació. 
 
No es permetrà la instal·lació provisional de cap conductor elèctric en superfície. 
 
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, ni element aeri que pugui 
generar un impacte visual negatiu. 
 
En instal·lacions elèctriques de terrasses que es trobin a la mateixa vorera que el 
local al que estan associats, 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 m del terra per facilitar el pas de vianants.  
 
En el cas d’il·luminació, aquesta haurà d’estar integrada al vetllador o al para-sol, 
sense impedir el seu plegament.  
 
Article 18. Espais de localització de les terrasses 
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Les terrasses es poden localitzar en diversos tipus d’espai, i en funció de la seva 
localització es determinaran les seves condicions d’instal·lació: 
 
1. Carrers amb voreres diferenciades de la calçada  

Carrers en els quals la vorera i la calçada es troben a diferents nivells.  
 
2. Carrers compartits per vianants i vehicles (plataforma única) 

Carrers en els quals no hi ha desnivell entre la vorera i la calçada. 
 
3. Espai d’ús exclusiu per a vianants 

Espai públic urbà com places o parcs. 
 
Article 19. Condicions comuns d’instal·lació de les terrasses 
  
1. En qualsevol espai d’ús o domini públic resta prohibida la situació de la 
terrassa adossada a la façana.   
 
2. No s’autoritza l’ocupació a la calçada. 
 

3. La longitud de la terrassa serà inferior o igual a la longitud de la façana del 
local.  

En el cas d’establiments amb una longitud de façana inferior a 5 m, la terrassa 
podrà tenir com màxim aquesta longitud, sempre i quan es compleixin les 
condicions del punt 5 d’aquest article.   
 
4. En el cas que existeixi un espai d’ús exclusiu per a vianants en la proximitat 
de l’establiment, l’Ajuntament podrà optar per autoritzar la instal·lació de la 
terrassa en aquest espai, encara que la vorera de l’establiment compleixi les 
condicions mínimes d’amplada. 
 
5. La situació de les terrasses i dels vetlladors a la via pública i, en concret, 
sobre les voreres, es limitarà únicament a l'espai corresponent a la façana del 
local respectiu, tret que es presenti autorització per escrit dels propietaris i 
comunitats de veïns dels immobles confrontants (que haurà de ser renovada cada 
cop que es renovi la llicència). En tot cas es podrà autoritzar una altra ubicació 
sempre que no molesti ni dificulti el pas normal de vianants i que compti amb un 
informe favorable dels serveis municipals. 
 
6. Si en una zona concreta hi ha instal·lats diferents establiments que volen 
col·locar una terrassa, l‘Ajuntament distribuirà l’espai en funció de la superfície 
demandada, la superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels 
establiments i garantirà espai lliure suficient per la mobilitat dels vianants. 
 
7. Cal mantenir les següents separacions respecte als elements urbans:  

- Escocells dels arbres i vegetació. 
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Separació mínima de 0,40 m.  

- Elements d’enllumenat públic i altres subministres. 
Separació mínima de 0,40 m. 

- Elements de senyalització viària. 
Separació mínima de 0,40 m.  
Les terrasses amb para-sols o vetlladors han de garantir la visibilitat de la 
senyalització vertical i no obstaculitzar la lectura de rètols.  

- Elements de recollida de brossa. 
Separació mínima de 1,50 m. 

- Parades de bus i taxi.  
Separació frontal lliure amb un mínim de 5 m i lateral en la totalitat del sentit 
de circulació.  

- Guals.  
Separació mínima de 1,50 m.  

- Carril bici situats en vorera.  
Separació mínima de 1 m. 

- Aparcaments reservats per a persones amb discapacitat.  
Separació mínima en la totalitat de la plaça d’aparcament de 1,50 m. 

- Altres elements urbans (bancs, papereres, passos de vianants, etc.). 
Separació mínima de 1 m. 

 
8. Cal mantenir les següents separacions respecte als edificis:  

- Accessos als locals i escales dels edificis. 
Frontalment ha de quedar lliure tot l’ample de la vorera, fins a un mínim 
lliure de 5 m.  Lateralment, cal deixar una distància de 2 m des de l’eix de la 
porta d’accés.  

- Edificis d’ús públic o pública concurrència. 
Resta prohibit instal·lar terrasses en els accessos, sortides d’emergència i 
recorreguts d’evacuació en edificis d’ús públic o pública concurrència. 

 
9. En cas que sigui necessari desplaçar mobiliari o elements urbans, el cost del 
desplaçament anirà a càrrec del sol·licitant.  
 
10. En cas d’estimar-se necessari, l’Ajuntament procedirà a delimitar l’espai 
ocupat per la terrassa senyalitzant amb pintura les quatre cantonades. La 
senyalització sobre la vorera o espai públic, es farà amb una línia de 5 cm 
d’amplària com a màxim, de pintura deleble d’un color que s’integri amb el 
paisatge. 
 
Article 20. Condicions específiques d’instal·lació de les terrasses 
 
1. Carrers amb vorera diferenciada de la calçada  

L’amplada mínima de la vorera haurà de ser de 3m.  
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La terrassa es situarà al límit de la calçada, deixant una separació mínima de 0,40 
m (aparcament en filera o en línia) o de 0,80 m (aparcament en bateria). 

Cal mantenir una separació mínima respecte el pla de façana de 1,80 m.  

L’ample màxim de la terrassa no podrà ser superior al 50% de l’amplada de la 
vorera. 
 
2. Carrers compartits per vianants i vehicles (plataforma única) 

En el cas d’espai compartit (vehicles i vianants) al mateix nivell, s’autoritza una 
separació mínima respecte el pla de façana de 1,20 m, sempre i quan en el tram 
central resti un ample mínim de 3 m. 
 
3. Espai d’ús exclusiu per a vianants 

La ubicació de terrasses i vetlladors en places i parcs restarà subjecte als criteris 
adoptats per l’Ajuntament en cada espai.  
 
Article 21. Condicions específiques d’instal·lació dels vetlladors 
 
Cal mantenir una separació mínima respecte al pla de façana de 3,50m.  
 
La longitud del vetllador serà inferior o igual a la longitud de la façana del local.  
 
Els vetlladors es situaran preferiblement davant l’establiment. Excepcionalment 
s’autoritzarà en altres ubicacions properes.  
 
En cas d’instal·lació en carrers amb voreres diferenciades de la calçada, l’ample 
mínim de la vorera serà de 7 m. L’ample màxim del vetllador no podrà ser superior 
al 50% de l’amplada de la vorera, amb un màxim de 7,20 m. 
 
CAPÍTOL IV.  INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 22. Infraccions i sancions 
 
La inobservança d’aquesta ordenança o d’alguna de les condicions imposades en 
la llicència serà sancionada per l’Ajuntament, d’acord amb aquest règim 
sancionador i de conformitat amb el que estableixi la normativa vigent. 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
Article 23. Infraccions lleus  
 
Constitueix infracció lleu: 

a) Desordre de la terrassa 

b) No mantenir net l’espai 

c) Excedir l’ocupació de la terrassa fins al 20% de la superfície autoritzada o dels 
mòduls autoritzats 
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d) Instal·lar elements no autoritzats 

e) Dificultar el pas de vianants 

f) No exhibir de forma visible el document o cèdula de la terrassa, de manera 
que no sigui possible llegir-ne el contingut des de l’exterior del local 

g) Qualsevol altre infracció que no sigui qualificada com a greu o molt greu. 

 
Article 24. Infraccions greus  

Constitueixen infraccions greus: 

a) Incomplir l’horari d’obertura o tancament de la terrassa 

b) Ocupar la via pública amb taules i cadires o amb vetlladors sense disposar de 
la preceptiva llicència 

c) Permetre la producció de molèsties per part de les persones ocupants de la 
terrassa 

d) Instal·lar o fer ús de sistemes de reproducció musical de so o realitzar 
actuacions musicals sense autorització expressa 

e) No disposar de pòlissa d’assegurança en vigor per la terrassa 

f) Impedir o obstaculitzar la labor inspectora 

g) No retirar i guardar les taules i cadires i altres elements en finalitzar l’activitat 
diària dins l’espai autoritzat 

h) No retirar i guardar dins l’establiment les taules i cadires i altres elements 
quan l’activitat romangui tancada en períodes superiors a 48 hores 

i) No retirar i guardar les estufes a l’interior del local o fer ús de les mateixes 
fora de la temporada d’hivern 

j) No realitzar la recollida de la terrassa de forma silenciosa, provocant 
molèsties 

k) Excedir l’ocupació de la terrassa entre un 20% i un 50% de la superfície 
autoritzada o dels mòduls autoritzats 

l) No respectar les distàncies en relació a façanes, calçades i elements urbans 

m) No disposar d’instal·lacions elèctriques, enllumenat i estufes homologades o 
que no reuneixin els requisits reglamentaris o que suposin algun risc o perill per a 
l’activitat o pels usuaris. 

n) Incomplir l’ordre de retirada de la terrassa donada per l’Ajuntament, verbal o 
escrita, amb motiu de festes, activitats, obres al carrer, actes especials o bé per 
motius de seguretat o pas de vehicles d’emergència. 

o) Reincidència de dos faltes lleus 
 
Article 25. Infraccions molt greus  
 
Constitueix infracció molt greu: 
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a) Permetre la realització d’activitat il·lícites 

b) Produir molèsties greus al veïnat 

c) Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 50% de la superfície autoritzada 
o dels mòduls autoritzats 

d) Incomplir l’ordre de retirada de la terrassa per manca de llicència o per 
incompliment de les seves condicions 

e) Promoure la celebració d’actuacions en viu no autoritzades 

f) Reincidència de dos faltes greus 
 
Article 26. Sancions 
 
1. Les infraccions anteriors seran sancionades: 

a) Pel que fa a les infraccions de caràcter lleu, amb una multa de 150 a 300 
euros i/o suspensió temporal de la llicència fins a 5 dies, que comportarà la 
retirada de les taules i cadires de la via pública per a les infraccions de caràcter 
lleu. 

b) Pel que fa a les infraccions de caràcter greu, amb una multa de 301 a 500 
euros i/o suspensió temporal de la llicència per un termini de fins a 15 dies i si 
s’escau, revocació de la mateixa sense dret a indemnització de cap classe, 
comportant la retirada de les taules i cadires de la via pública. 

c) Pel que fa a les infraccions de caràcter molt greu, amb multa de 501 a 1.000 
euros i/o suspensió temporal de la llicència per un termini de fins a 30 dies i si 
s’escau, revocació de la mateixa sense dret a indemnització de cap classe 
comportant la retirada de les taules i cadires de la via pública. 
  

2. La reincidència en dues faltes molt greus comportarà la revocació de la 
llicència sense dret a indemnització de cap classe. 
 
Article 27. Procediment i competència 
 
El procediment sancionador aplicable a aquesta ordenança s’estableix a la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i al 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 
en els àmbits de la Generalitat. 
 
L’òrgan competent per a resoldre els procediments sancionadors són l’alcalde o el 
regidor en qui hagi delegat la seva competència sancionadora en compliment de 
les facultats legalment atribuïdes. 
 
Article 28. Prescripció 
 
Les infraccions i sancions recollides en aquesta ordenança que no tenen un 
termini específic de prescripció en la legislació sectorial, prescriuen en els terminis 
establerts en la normativa general de procediment administratiu:  
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a) Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de 
dos anys i les lleus al cap de sis mesos a comptar des de la data de comissió de 
la infracció. 

b) Les sancions molt greus prescriuen en el termini de tres anys, les greus en el 
de dos anys i les lleus al cap d'un any a comptar des de l’endemà del dia en què 
sigui executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o hagi transcorregut el 
termini per recórrer-la. 
 
Article 29. Graduació de les sancions 
 
La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per 
l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els 
criteris de graduació següents: 

a) La gravetat de la infracció. 

b) L’existència d’intencionalitat o grau de culpabilitat. 

c) La naturalesa dels perjudicis causats. 

d) La reincidència. 

e) La reiteració. 

f) La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
 
S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una 
infracció d’aquesta Ordenança. 
 
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per 
infraccions d’aquesta Ordenança o quan s’estan instruint altres procediments 
sancionadors per infraccions d’aquesta Ordenança. 
 
En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el 
compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que 
el compliment de les normes infringides. 
 
Quan de la comissió d’una infracció se’n derivi la comissió d’una altra o altres, 
s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles 
d’aplicació. 
 
Article 30. Responsabilitats 
 
Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta ordenança, de forma 
individual o solidària, les persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat la 
llicència o hagin disposat d’autorització per a la instal·lació a la via o a l’espai 
públic d'una terrassa o vetllador. En cas que no s’hagi realitzat el canvi de 
titularitat, respondran l’anterior i el nou titular. 
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Article 31. Actuació subsidiària 
 
La revocació d’una llicència com a conseqüència de la imposició d’una sanció 
comporta automàticament la retirada del vetllador o terrassa de la via publica. 
Igualment comportarà la retirada del vetllador o terrassa el fet de no disposar de la 
llicència per fer la instal·lació. 
 
La persona infractora haurà d'acomplir el requeriment municipal de retirada en el 
termini de quinze dies. En cas contrari, l’Ajuntament procedirà a executar aquest 
requeriment de forma subsidiària a càrrec de l’interessat i a adoptar els mitjans 
necessaris per tal que es doni compliment al requeriment municipal, a l’empara de 
l’article 102 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
Article 32. Inspecció 
 
Els serveis municipals i la Policia Local tindran cura del compliment exacte de les 
disposicions d’aquesta ordenança o d'altres de complementàries i de general 
aplicació, i conseqüentment podran inspeccionar i fiscalitzar en qualsevol moment 
l'ús adequat de l'espai públic autoritzat per a terrasses i vetlladors. Els titulars de 
la llicència tenen l'obligació de facilitar la tasca inspectora del personal municipal. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
1. Supletòriament a les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, 
s'aplicaran les determinacions contingudes al Codi d'accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya o altres normatives que 
siguin d’aplicació. 
 
2. En el cas de sol·licitud per a una instal·lació que difereixi de les normes 
d’aquesta Ordenança, s’estudiarà la possibilitat d’admetre-la tenint en compte, 
com a criteri, que es presenti un projecte que justifiqui la identitat entre l’estètica 
interior de l’establiment i la que es proposa per a la instal·lació a la via pública, i la 
seva adequació i coherència amb l’espai que hauria d’ocupar. 
 
3.  L’atorgament de les llicències d’ocupació dels espais públics és discrecional 
en atenció a l’harmonització dels usos i activitats que hi concorren i, en qualsevol 
cas, supeditada als interessos públics. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
1. La present regulació serà d’aplicació a totes les noves sol·licituds 
d’autorització a partir de la seva entrada en vigor. 
 
2. Els titulars de les terrasses autoritzades amb anterioritat a l’aprovació 
d’aquesta ordenança i a fi d’adequar-se plenament als preceptes d’aquesta 
disposaran fins al 31 de desembre de 2018 per adoptar les mesures correctores 
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que calguin quan a les  condicions  d’implantació  i  les  característiques  
tècniques  i  estètiques  dels  elements a excepció dels vetlladors que gaudiran 
d’un període de dos anys per adequar-se.  S'exclouen expressament d'aquests 
terminis d'adaptació tot allò relatiu als elements d'instal·lació elèctrica, d'estufes i 
elements de seguretat. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Resten derogats els articles 91 a 97 de l’Ordenança municipal reguladora del 
civisme, la convivència ciutadana i la via pública, així com les normes de rang 
igual o inferior en tot el que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb els 
continguts de la present Ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà al de la publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de l’anunci de la seva aprovació definitiva, i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
Montornès del Vallès, 1 de desembre de 2017 
 



Secretaria general  
Serveis Jurídics i 
Administratius 
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ANNEX 

 

Mòdul 1 

1,80 m x 1,80 m = 3,24 m2 

Taula i 4 cadires 

 

 

 

 

Mòdul 2 

1,80 m x 1,30 m = 2,34 m2 

Taula i 3 cadires 

 

 

 

 

Mòdul 3 

1,80 m x 0,80 m = 1,44 m2 

Taula i 2 cadires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


