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ESBORRANY DE TREBALL. 15 Febrer 2017.  

 

 

AVANT-PROJECTE D’ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS 
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES I VETLLADORS.  

 
PREÀMBUL 
 
I.- En els darrers anys s’ha produït un increment de la demanda en la utilització de l’espai 
públic de la ciutat per a terrasses per part dels establiments de restauració, com ara els 
bars, bars- restaurant i d’altres. Les causes d’aquest procés són diverses: la necessitat 
d’ampliar i millorar l’oferta de serveis dels establiments davant la situació de crisi actual, 
el bon clima de la ciutat que afavoreix l’estada a l’exterior i l’increment de demanda que 
ha representat el nombre de ciutadans que visiten Blanes. 
 
El resultat d’aquesta situació ha estat un augment considerable, tant del nombre de 
llicències sol·licitades com de l’ocupació real de l’espai públic per part dels establiments 
de restauració. Ara bé, aquesta ocupació provoca, sens dubte, conflictes entre dos béns 
jurídics que cal protegir: l’ús comú general i l’ús comú especial de les vies i els espais 
públics de la ciutat. Si bé l’administració ha de poder autoritzar a l’espai públic un ús 
especial com és la instal·lació de les terrasses, n’ha de garantir l’ús públic, essencialment 
la circulació o l’estada de les persones, i garantir una ciutat accessible i inclusiva per a 
tothom, sense excloure de forma permanent altres usos quan concorren circumstàncies 
singulars de perillositat, intensitat d’us o d’altres de similars. Així, l’objectiu de la present 
Ordenança es afavorir l’equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de 
l’espai públic, garantint en primer lloc la qualitat dels espais per a ciutadans i veïns i en 
segon lloc donant suport a l’activitat econòmica dels sectors de restauració i assimilats.  
 
II.- El municipi, en exercici de les seves competències regula l’ús especial dels béns de 
domini públic. Aquests estan sotmesos a una protecció especial que parteix dels principis 
constitucionals d’inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat. Amb aquesta finalitat, 
s’estableixen una sèrie de requisits per a la utilització dels béns i, especialment, el règim 
d’autorització prèvia per a l’ocupació dels espais d’us públic. 
 
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 publica i la regulació de l’establiment d’autoritzacions de tot tipus d’activitats 
econòmiques. 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 regim local de Catalunya, autoritza als 
ens locals per subjectar a llicencia l’ús comú especial dels béns de domini públic. 
Si bé en les terrasses, ubicades en carrers, places, avingudes, passeigs, passatges i 
altres espais exteriors d’ús públic es realitzen activitats de serveis de restauració la 
regulació de l’ús especial en aquests béns, especialment la possibilitat de subjectar-lo a 
llicencia prèvia, no queda inclosa en la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior i Llei 
16/2015 del 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
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pública de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i  d’impuls de l’activitat 
econòmica (art.19.13 de modificació de l’article  236 del Text refós  de la Llei municipal i 
de regim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). En 
última instància aquesta Ordenança té com a finalitat la protecció dels béns públics per la 
seva afectació a l’ús general, del qual es garant l’Ajuntament, i preveu requisits que 
afecten tots els ciutadans per igual, tal com recorda l’apartat 9 de l’exposició de motius de 
la Directiva. Per aquest motiu, resulta necessària i proporcional l’exigència de llicència 
municipal prèvia a la instal·lació de la terrassa. 
 
III.- A dia d’avui, la regulació municipal sobre les terrasses  ve regulada  per les Normes 
reguladores de l’ocupació temporal de la via pública  per bars o restaurants mitjançant 
terrasses als passeigs, places i carrers de Blanes, aprovades en data 17 d’abril de 1998 
que ha restat obsoleta tècnicament sense perjudici que la inexistència en dita norma 
d’una regulació especifica dels il·lícits administratius i del procediment de disciplina 
davant dels incompliments de les seves previsions normatives, fan necessari la seva 
substitució. 
 
 
IV.- L’Ordenança s’estructura en vuit capítols, amb 23 articles, dos disposicions 
addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dos disposicions finals. 
L’Ordenança es completa amb un annex  gràfic de delimitació de diferents zones. 
 
El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, concreta l’objecte, les finalitats i els 
principis generals, l’àmbit d’aplicació, els supòsits exclosos i les definicions. Constitueix 
l’objectiu essencial d’aquesta Ordenança cercar l’equilibri necessari entre la garantia de la 
convivència ciutadana i la promoció de l’activitat econòmica, especialment en la situació 
actual. 
 
El capítol segon inclou el règim de la instal·lació i el funcionament de les terrasses, com 
també les condicions generals d’instal·lació i de localització, tot distingint el règim general 
dels règims específics. També s’hi estableixen les condicions i característiques dels 
elements de les terrasses, les condicions dels establiments a que aquestes terrasses es 
vinculen i finalment el règim de funcionament. 
 
El capítol tercer regula el regim i característiques específiques de cadascuna de les 
zones. 
 
El capítol  quart regula la durada i horaris de les autoritzacions. 
 
El capítol cinquè regula les autoritzacions municipals de terrassa. És un règim complet en 
què s’estableix la subjecció d’aquestes instal·lacions a llicència municipal i es concreta el 
procediment d’atorgament, les obligacions dels titulars de les llicències, i les condicions 
de renovació, transmissió,  les causes d’extinció, caducitat i revocació de les llicencies, 
entre d’altres. 
 
El capítol sisè regula el règim de protecció de la legalitat i d’inspecció i control, i faculta 
l’Ajuntament per a l’adopció de les mesures provisionals prèvies, per evitar el 
manteniment dels efectes de les infraccions i la comissió de noves infraccions, i també 
per assegurar que la resolució final sigui eficaç. Igualment regula  les infraccions i les 
sancions. 
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La Disposició transitòria regula la regim jurídic de la renovació de les autoritzacions 
atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordenança. 
 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.- Objecte 

Aquesta ordenança té com a objectiu regular el règim jurídic de les autoritzacions a les 
que s’ha de sotmetre l’aprofitament del domini públic municipal, mitjançant la seva 
ocupació temporal o permanent amb taules, cadires, vetlladors o altres elements annexes 
a establiments d’hostaleria, restauració o similars, així com la d’ordenar la seva 
instal·lació i funcionament a fi de garantir el compliment de les condicions establertes 
d’ocupació dels espais d’ús públic 

Article 2.- Àmbit d’aplicació 

La destinació del domini públic municipal i de la via pública és la utilització per a l’ús 
general o per a la prestació dels serveis públics. 

L’Ajuntament de Blanes, amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica del municipi i en 
especial, dels establiments d’hostaleria, restauració o similars, autoritzarà la utilització de 
la via pública per a l’exercici d’aquestes activitats, d’acord amb el que disposa aquesta 
ordenança. 

Correspon a l’Ajuntament de Blanes harmonitzar els usos i les activitats que es 
desenvolupin a la via pública, atenent al principi d’interès públic. A aquests efectes es 
podrà limitar l’exercici de les activitats autoritzades, sempre que existeixi un interès 
general que prevaldrà en tot cas sobre l’interès particular del titular de la autorització, i 
sense que aquest tingui dret a cap tipus d’indemnització per aquest concepte. 

Als efectes d’establir les diferents regulacions  es determinen les següents zones, 
grafiades al plànol annex: 

 

ZONA A (zona color blau): 

Zona front de mar en els trams corresponents al Passeig Pau Casals, Passeig de la 
Mestrança i Esplanada del Port. 

ZONA B (zona color vermell): 

Zona front de mar corresponent al Passeig Cortils i Vieta i part del Passeig Pau Casals 
(zona pèrgoles municipals) 

ZONA C (zona color verd): 

Zona corresponent al nucli antic (zona vianants i entorns), Plaça Catalunya, Passeig de 
Dintre i Eixample , zona turística (S’Abanell) i espai singular Plaça Nostra Senyora del 
Vilar. 

ZONA D (zona color groc):  
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Zona corresponent a  eixamples urbans residencials. 

ZONA E (zona color lila): 

Zona corresponent a àrees de concentració comercial i de serveis. 

Article 3.- Definicions generals 

Terrassa: espai degudament autoritzat, ubicat a l’aire lliure, que es destina a l’ocupació  
amb  taules, cadires, para-sols, per a ús públic i annexes a un establiment d’hostaleria, 
restauració o similars. 

Vetllador: carpa amb un mínim de quatre suports perimetrals, amb coberta i tancaments 
flexibles o paravents en els quatre costats, separada o exempta o de l’activitat a la que 
dóna servei. 

Paravent: tancament de material flexible subjectat a un para-sol, vetllador o tendal, i ha 
de ser del mateix color que aquest. 

Mobiliari: s’entén per mobiliari la instal·lació de taules, cadires, estufes, jardineres, 
arbusts, para-sols, cartells anunciadors de l’establiment i dels productes ofertats, i altres 
similars. Tot el mobiliari haurà de ser desmuntable i/o retirable. 

Calçada: espai qualificat com a vialitat segons el planejament urbanístic on efectivament 
n’hi ha transit de vehicles. 

Elements de barrera: elements destinats a aïllar la zona ocupada per la terrassa de la 
zona destinada al transit de vehicles. 

Establiment d’hostaleria, restauració o similar, d’acord amb les definicions de les lletres a) 
l’apartat IV de l’Annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost. 

 

CAPÍTOL II: CONDICIONS GENERALS COMUNS A TOTES LES ZONES 

 

Secció 1 - Condicions generals d’instal·lació  

Article 4.- Condicions generals comuns. 

4.1.- Autoritzacions a precari 

1. Totes les autoritzacions per instal·lar terrasses són a precari i a risc i ventura 
del titular de l’activitat. 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. 

2. En cas d’inactivitat durant sis mesos continuats de l’activitat de la que depèn 
l’autorització de la terrassa, aquesta haurà de ser desmuntada en tots els seus 
elements, incloent mobiliari, para-sols i estructura en cas de vetlladors, a excepció 
del que les condicions específiques puguin determinar per cada zona. 

4.2.- Superfície màxima  delimitació de la terrassa  
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1. La superfície màxima que es pot autoritzar per una terrassa serà determinada 
pels serveis tècnics municipals en atenció a les característiques de cada espai i 
respectant, en tot cas, un pas mínim de 1,80 m. 

2. L’ocupació de la terrassa ve delimitada per l’espai autoritzat i l’ajuntament podrà 
exigir al titular de la llicència que marqui al paviment, en presència dels Servies 
Tècnics, amb una ratlla de pintura deleble, discontínua, de color blanc o d’un altre 
color prèviament autoritzat que s’integri millor en el paisatge, d’un màxim de 5 cm 
d’ample.  

3. S’han de senyalitzar les cantonades, els canvis de direcció i les delimitacions 
rectes amb trams de 20 cm de llarg, repartides proporcionalment i separades un 
mínim de 3,00 metres i un màxim de 4,50 metres.  

4. Les plantes, para-sols, jardineres, cartells i altre mobiliari ha d’estar situat dins 
de la superfície autoritzada. 

4.3.- Accessibilitat 

L’ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors serà compatible amb la 
circulació dels vianants i la de persones amb mobilitat reduïda. Es tindrà en 
compte la regulació continguda en la normativa sobre accessibilitat vigent, i caldrà 
deixar lliure d’obstacles l’itinerari peatonal accessible. 

4.4.-  Instal·lacions elèctriques  

1. El subministrament elèctric que doni servei a una terrassa se sotmet a les 
reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i a les 
instal·lacions en espai d’ús públic.  

2. La instal·lació que dóna suport a l’enllumenat s’ha de realitzar de manera que 
quan es tanqui l’establiment permeti deixar totalment aïllada l’alimentació elèctrica, 
la qual s’ha de desconnectar des del quadre general de l’establiment  de forma 
independent a la resta d’instal·lacions.  

3. Les instal·lacions compliran l’establert a l’article 4.26 d’aquesta ordenança. 

 4.5.- Paviments 

No es permetrà la instal·lació de paviments en zones prèviament pavimentades, a 
excepció del que les condicions específiques puguin determinar per cada zona o a 
proposta degudament justificada. 

 

Secció 2 - Condicions generals de localització de les terrasses  

4.6.- Requisits bàsics de localització  

1. Les terrasses s’han d’instal·lar, llevat que les condicions específiques ho 
disposin altrament, en la vorera, preferentment davant del local on es desenvolupa 
l’activitat, o un altre localització segons determinin els Serveis Tècnics en cada 
cas.  
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2. Si hi ha diferents establiments confrontants, i la longitud d’ambdós espais 
ocupats de forma continua per les terrasses mesurada en paral·lel a la façana 
supera els 10,00 metres, les terrasses hauran de mantenir entre elles una 
separació útil mínima d’ 1,80 metres, llevat que les condicions específiques de 
cada zona ho disposin altrament.  

3. En aquells casos en que, com a conseqüència de la presentació de dues o més 
sol·licituds d’instal·lacions de terrasses amb taules i cadires, aquestes confrontin 
físicament, el cas s’estudiarà (respectant en tot moment l’espai lliure de pas 
previst per la zona) pels serveis tècnics municipals i policia municipal  que 
elevaran la proposta a l’Alcaldia.  

4. No s’autoritzarà la instal·lació de terrasses ni vetlladors en aquells espais que ja 
es trobin ocupats per altres elements del mobiliari urbà, ni s’autoritzarà el 
desplaçament del mobiliari urbà per tal d’instal·lar una terrassa. 

4.7.- Manteniment de l’espai de la terrassa  

El titular de l’activitat haurà de mantenir  net i bon estat el mobiliari i la superfície 
de la terrassa, i permetre i facilitar el pas dels serveis de manteniment per 
efectuar-lo (poda, enllumenat públic, accés a arquetes...) 

El manteniment i conservació de les pèrgoles municipals, (Zona B) anirà a càrrec 
dels titulars de les terrasses. Totes les tasques relatives a ambdues actuacions 
s'hauran de fer amb els materials que determinaran serveis municipals a fi de 
mantenir la uniformitat del total de les pèrgoles.  
Els mateixos serveis municipals acordaran un calendari anual, incloent pressupost 
que correspongui,  pel manteniment i conservació tot ajustant-lo a les necessitats 
que les estructures hagin de menester  
 

Per l’obertura, tancament i manteniment de passos a través de jardineres caldrà 
autorització expressa. 

4.8.- Distàncies mínimes als elements urbans i als edificis  

La col·locació de terrasses, vetlladors i altres elements auxiliars haurà de 
respectar obligatòriament les següents distàncies dels elements de la via pública 
que es relacionen a continuació, a excepció del que es pugui determinar a cada 
zona o a proposta degudament justificada: 

Escocells, tronc i branques dels arbres:                0,20 m 

Bústies, bancs, cabines telefòniques, quioscos:              1,50 m 

Marquesines de transport públic:     2,00 m 

Entrades d’edificis:             frontal: 2,00 m, lateral: 2,00 m 

Guals de vianants:   frontal: 5,00 m, lateral: 2,00 m 

Guals de vehicles:                        2,00 m 

                       Pas vianants, semàfors                                                          2,00m 
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Secció 3. – Condicions generals de la instal·lació segons el tipus de via 

4.9.-  Carrers amb trànsit de vehicles  

1. A més de les condicions establertes a la secció 2 d’aquest article, la instal·lació 
de terrasses en els carrers amb trànsit de vehicles ha de complir les condicions 
següents:  

a) Ha de deixar un espai lliure de pas per als vianants entre la façana i la terrassa 
d’un mínim d’1,80 metres.  

b) Ha de deixar una separació mínima a la calçada de:  

1) 0,80 metres en aquell on no es permès l’aparcament. En el cas 
d’instal·lació d’una barana, no cal deixar cap espai de separació.  

2) 1,20 metres amb aparcament en línia, bateria o semi bateria.  

 2. En aquest tipus de carrer, la situació de la terrassa adossada a la façana del 
local està prohibida, amb excepció dels xamfrans, on es podrà situar sempre que 
compleixi les distàncies mínimes establertes a l’apartat 4.8 i les condicions dels 
elements de senyalització que permeti a les persones cegues o amb dificultat 
visual seguir el seu camí sense dificultats.  

3. Cada tram de vial entre cruïlles ha de ser homogeni quant a la situació de les 
terrasses.  

4.10.- Carrers peatonals.  

1. En els carrers peatonals es poden autoritzar terrasses al costat de la façana 
sempre que es puguin desmuntar a l’instant per permetre l’espai mínim de pas per 
a vehicles d’emergència. Queda prohibit, doncs, en aquest tipus de carrer, l’ús 
d’elements pesants i de barrera, com jardineres, barrils i altres elements 
decoratius . 

2. En aquest tipus de carrers, la terrassa no pot ocupar més del 50 per cent de 
l’ample del carrer i en qualsevol cas, caldrà deixar-hi 1,80 m. com a mínim, per 
circular els vianants. 

Excepcionalment, en carrers de menys de quatre metres d’amplada i  degudament 
justificat es permetrà  estrenyiments puntuals sempre que l’amplada lliure de pas 
resultant no sigui inferior a 1,50 m. 
 

4.11.- Places  

1. Les terrasses que es poden autoritzar en les places no poden ocupar més del 
50 per cent de la superfície lliure destinada als vianants de l’espai d’ús públic de la 
plaça.  

2. Les places podran ser objecte d’ordenació prèvia a proposta dels serveis 
tècnics municipals i aprovació per la Junta de Govern Local. 

4.12.-  Passeigs i carrers amb part central peatonal 
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1. Als passeigs i carrers amb part central peatonal, caldrà instal·lar la terrassa en 
aquesta zona, deixant lliures les voreres d’accés als edificis.  

2. Excepcionalment, es podrà autoritzar les terrasses en façana si ho permeten les 
condicions específiques de la zona.  

3.  Les terrasses que es poden autoritzar als passeigs no poden ocupar més del 
50 per cent de l’ample del passeig, amb l’excepció de la regulació d’una ordenació 
singular.  

4. Quan només sigui possible situar les terrasses en un sol costat, s’ha de 
mantenir aquesta distribució al llarg de tot el passeig.  

5. Els passeigs poden ser objecte d’ordenació prèvia a proposta dels serveis 
tècnics municipals i aprovació per la Junta de Govern Local. 

4.13.-  Front de mar, port, platges, zones verdes i altres zones públiques  

El nombre i la ubicació de les terrasses que es poden autoritzar en el front de mar, 
el port, les platges, les zones verdes i altres zones públiques estaran regulades 
per les condicions específiques i per  les concessions administratives que regulen 
aquests espais, sense perjudici de l’aplicació subsidiària d’aquestes ordenances. 

4.14.- Terrasses en calçada en carrers amb trànsit 

1. Està permès la instal·lació de terrasses en calçada en carrers amb trànsit, llevat 
que les condicions específiques de cada zona ho disposin altrament. En aquest cas, 
es podrà autoritzar terrasses en calçada sempre i quan es donin els següents 
requisits: 

 Regulat expressament dins de les condicions especifiques de la zona 

 Impossibilitat de muntar terrassa en vorera 

 Informe favorable de la policia  

 Compatibilitat amb altres usos de la via pública. 

 Informe favorable del Departament d’Activitats i altres departaments afectats 
per l’ocupació. 

2. Les terrasses en calçada en carrers amb trànsit de vehicles hauran de complir les 
següents condicions: 

 S’haurà d’instal·lar una vorera modular de llargada igual a la de la longitud de 
l’ocupació sol·licitada. 

 La terrassa haurà d’estar situada damunt una tarima de fusta o altre material 
similar, al mateix nivell de la vorera, la qual s’haurà de diferenciar clarament de 
la calçada. S’haurà de tenir molt en compte de deixar lliure la part de la rigola, 
per la recollida d’aigües pluvials. 

 La terrassa haurà d’estar protegida, tant per la part davantera com pels dos 
laterals, a fi i efecte que cap vehicle estacionat la pugui colpejar 
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 Haurà de comptar amb una barana metàl·lica i/o similar, de protecció al voltant 
de la part de la terrassa que doni a la calçada, d’una alçada màxima de 0,80 m 
des de la tarima de fusta. 

 En les cantonades d’aquesta plataforma s’hi hauran d’instal·lar elements 
reflectants perquè sigui més visible, tant per als conductors com per la resta 
d’usuaris de la zona. 

 En cas de ser necessari, es complementarà el abalisament i la senyalització 
viària d’acord amb les indicacions de la policia. 

Secció 4 -  Condicions generals dels elements susceptibles de ser instal·lats 

4.15.- Són elements bàsics de les terrasses les cadires i les taules.  

Són elements accessoris de les terrasses els para-sols, vetlladors i els altres 
elements mòbils i desmuntables, com ara paravents, jardineres, testos, mobiliari 
auxiliar, il·luminació, estufes, elements publicitaris, mampares, pissarres, faristols 
o altres elements d’informació dels productes de l’establiment.  

4.16.- No s’admet a les terrasses:  

a) La instal·lació d’elements acústic extern o de megafonia diferents dels que 
estiguin limitats a música ambient. 

Excepcionalment es pot autoritzar la instal·lació d’aparells de TV per la visió 
puntual d’esdeveniments culturals i esportius. 

 b) La instal·lació de neveres, barres de bar des d’on servir directament al públic i 
elements de cocció.  

c) Les actuacions en viu, sense perjudici d’autoritzacions puntuals de caràcter 
excepcional d’acord amb l’article 15 de l’ordenança de soroll i vibracions de data 
22 de març de 2012 

d) Els elements de la terrassa no es poden recolzar, lligar o ancorar a l’arbrat o als 
altres elements urbans.  

4.17.- Característiques generals dels elements de les terrasses: 

1. Els elements instal·lats en una terrassa han de ser del mateix model i tipus.  

2. Els elements de mobiliari instal·lats en una terrassa han de poder ser retirats 
fàcilment de l’espai lliure. 

4.18.- Cadires i taules.  

1. Les taules i cadires han de ser  d’alumini, d’acer inoxidable, de fusta, de 
material tèxtil o nous materials de qualitat contrastada, en cap cas s’admetrà 
mobiliari plàstic de baixa qualitat,  llevat que les condicions específiques de cada 
zona ho disposin altrament i han de disposar d’elements de protecció 
(especialment tacs de goma en tots els peus i, en cas que es puguin apilar, en tots 
els punts de contacte) per minimitzar el soroll tant en l’ús com en la col·locació i 
retirada.  
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2. A partir de l’hora de tancament de la terrassa, i mentre l’establiment romangui 
obert, es permet l’apilament temporal de taules i cadires a l’espai d’ús públic de la 
terrassa, sense obstaculitzar en cap cas l’espai de pas dels vianants. Si durant 
aquest temps es lliguen les taules i cadires, les cadenes o els altres sistemes de 
subjecció han d’anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el soroll en la 
col•locació o retirada.  

3. Les taules i cadires s’han de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de 
l’hora de tancament de l'establiment de restauració o assimilat, en el termini 
màxim establert a la llicència, excepte que l’ordenació singular de l’espai aprovada 
permeti deixar-les a l’espai d’ús públic en les condicions que assenyali.  

4.19.- Para-sols  

1.- Els para-sols han de ser fàcilment desmuntables. El material serà de roba de 
lona o similar i alumini. El color del para-sol ha de ser  cru, i el muntant de color 
blanc o fusta fosca natural. La gama de colors crus serà la continguda en la paleta 
de colors amb les següents referències:  

 

Pantone 109   

Pantone 115   

Pantone 116   

Pantone 120   

Pantone 1205   

Pantone 121   

Pantone 123   

Pantone 134   

Pantone 136   

Pantone 141   

Pantone 148   

PANTONE 473   

PANTONE 475   
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PANTONE 481   

PANTONE 482   

 

PANTONE 473   

PANTONE 475   

PANTONE 481   

PANTONE 482   

PANTONE 488   

PANTONE 489   

 

 

Qualsevol implantació amb altres colors ha de ser objecte d’autorització expressa 
de l’Ajuntament.  

S’han de retirar diàriament a partir de l’hora de tancament de l’activitat de la 
terrassa, en el termini màxim establert a la llicència, llevat que les condicions 
específiques de cada zona permeti deixar-los a l’espai d’ús públic en les 
condicions que assenyali.  

2.- La llicència municipal de terrassa ha d’establir les condicions en què es permet 
l’ancoratge dels para-sols al paviment i les dels elements de protecció dels buits 
de l’espai públic quan es retiren els para-sols. A aquests efectes les sol·licituds de 
llicència que continguin para-sols s’han d’acompanyar amb declaració 
responsable, signada per un tècnic o una tècnica competent i per la persona titular 
de l’establiment, on s’assumeix la correcta estabilitat del para-sol, el suport i 
l’ancoratge.  

3.- Un cop estesos, els para-sols no podran superar la superfície total autoritzada 
de la terrassa, incloent l’espai de protecció de l’arbrat. Tots el components dels 
para-sols deixaran una alçada lliure de com a mínim 2,50 metres, i com a màxim 
de 2,70 metres.  

4.- En cas que hi hagi estufes o elements d’il·luminació, el material tèxtil no ha de 
ser propagador de la flama.  

PANTONE Warm 
Grey 2   
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4.20.- Vetlladors o carpes 

1. Només es poden autoritzar vetlladors si estan previstos expressament en les 
condicions específiques de la zona. 

 2. La llicència municipal de terrassa ha d’establir les condicions en què es permet 
l’ancoratge dels vetlladors al paviment i les dels elements de protecció dels buits 
de l’espai públic quan es retira el vetllador. A aquests efectes les sol·licituds de 
llicència que continguin vetlladors s’han d’acompanyar amb declaració 
responsable, signada per un tècnic o una tècnica competent i per la persona titular 
de l’establiment, on s’assumeix la correcta estabilitat del vetllador, del suport i els 
ancoratges.  

3. En tot cas, els vetlladors han de reunir els requisits següents:  

a) La distància mínima del vetllador a la façana serà de 2.50 m. 

b) L’estructura ha de ser desmuntable, i en cas de no exercir l’activitat 
durant més de 60 dies seguits, es desmuntarà totalment, sense deixar cap 
instal·lació a la via pública. 

c) Els tancaments laterals o paravents han de ser de material flexible i 
transparent a partir d’una alçada mínima de 0,8 m. 

d) Les seves parts opaques, en cas d’existir, també seran de material 
flexible, i no han de superar els 0,80 metres d’alçada des del sòl.  

e) Tant la coberta com els paravents del vetllador han de ser de roba de 
lona o similar. El color de la coberta i els paravents ha de ser el mateix i ser 
el mateix dels para-sols de la zona i els suports de color blanc o fusta 
natural. Qualsevol implantació amb altres colors ha de ser objecte 
d’autorització expressa a criteri de l’Ajuntament 

4. En cap cas s’admetran terrasses de muntatge tancat, entenent per això els 
tancaments verticals fixos, inclosos els fets amb materials transparents, no 
plegables/enrotllables.  

4.21.- Paravents  

1. Només es poden autoritzar els paravents laterals juntament amb els para-sols i 
tendals en un màxim de dos costats. En els vetlladors, podran utilitzar-se els 
quatre paravents simultàniament. 

2. Els paravents han de ser enrotllables, solidaris als para-sols, vetlladors o 
tendals sense cap estructura addicional i de material no rígid i transparent.  

3. Els paravents no poden superar els límits de delimitació de la terrassa.  

4. En cas d’existir estufes, el material tèxtil ha de ser no propagador de la flama.  

5. Aquests paravents s’han de retirar a partir de l’hora de tancament de l’activitat 
de la terrassa i en el termini màxim establert a la llicència, excepte que l’ordenació 
singular de l’espai aprovada permeti deixar-los a l’espai d’ús públic en les 
condicions que assenyali.  
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6. La llicència municipal de terrassa ha d’establir les condicions en què es permet 
l’ancoratge dels paravents al paviment.  

 

4.22.- Mampares  

1. Només es poden autoritzar mampares rígides en els laterals si estan previstes 
expressament en les condicions específiques de la zona.  

2. En tot cas, les mampares han de ser del mateix tipus i han de reunir almenys 
els requisits següents:  

a) Alçada màxima des del paviment: 1,40 metres.  

b) En cas de combinar-se amb jardineres, han de ser solidàries amb 
aquestes, han de formar part del mateix disseny integrat i han de tenir el 
mateix color a l’estructura de suport.  

c) Han de ser de vidre o metacrilat transparent, sense estructura a la part 
superior. El vidre ha de ser de seguretat, de doble capa.  

d) Les seves parts opaques, en cas d’existir, no han de superar els 0,80 
metres d’alçada des del sòl.  

4.23.-Tendals 

 Els tendals hauran de complir els requisits previstos en les condicions 
específiques de cada zona i tenir una alçada mínima de 2,50 m sobre el paviment 
i han de ser d’un dels colors definits a l’article 4.19. 

4.24.- Jardineres i testos  

1. Les jardineres i els testos poden constituir la separació física de la terrassa 
respecte de la calçada, en carrers amb trànsit de vehicles.  

2. Les condicions específiques de la zona regularà l’autorització de jardineres i 
testos en places i carrers sense trànsit de vehicles.  

3. Les jardineres i els testos estan sotmesos a les condicions següents:  

a) El material ha de ser unitari per a cada terrassa.  

b) Les dimensions han de ser d’un màxim de 0,50 metres d’amplada i de 
0,80 metres d’alçada.  

c) Han de contenir plantes i aquestes han de ser naturals, vives i d’una 
alçada màxima respecte del paviment d’1,40 metres.  

d) Les plantes han d’estar sempre en bon estat de conservació, amb les 
puntes tallades i el contorn de manera adequada per impedir que 
sobrepassin les mesures màximes establertes.  

4. Es prohibeixen les imitacions artificials de les plantes de qualsevol material.  

4.25.- Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa  
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1. Els mobles auxiliars han de complir els requisits següents:  

a) Han de tenir unes dimensions màximes d’alçada, amplada i longitud de 
0,90 x 0,60 x 1,00 metres respectivament.  

b) Han d’estar harmonitzats amb la resta d’elements de la terrassa, i han 
de disposar de rodes per a la seva retirada a partir de l'hora de tancament 
de l'activitat de la terrassa, en el termini màxim establert a la llicència, 
excepte que l’ordenació singular de l’espai aprovada permeti deixar-los a 
l’espai d’ús públic en les condicions que assenyali.  

2. Aquest mobiliari s’ha de col·locar dins de l’espai delimitat de la terrassa i 
computa a efectes d’ocupació amb un mínim de superfície d’1,00 x 1,20 metres.  

3. Aquest mobiliari no es pot utilitzar com a barra de servei de bar, ni per a 
desenvolupar funcions d’elaboració o manipulació d’aliments, ni dedicar-se a cap 
altre ús que desvirtuï el seu caràcter estrictament auxiliar. Només el pot fer servir 
el personal de servei a la terrassa i tampoc no es permet atendre des d’aquest 
mobiliari al públic en general.  

4.26.- Il·luminació i instal·lacions elèctriques 

1. En cas de realitzar-se instal·lació elèctrica a la terrassa o vetllador, aquesta 
anirà a càrrec d’un instal·lador autoritzat, i haurà de fer-se segons els paràmetres 
establerts en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Caldrà aportar un 
certificat de l’instal·lador conforme és una instal·lació feta d’acord amb el 
reglament i per ús exterior. 

2. Finalitzat l’horari d’atenció al públic la terrassa o vetllador hauran d’estar sense 
subministrament elèctric. 

3. No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric a nivell de sòl 
que pugui suposar un perill o entorpir el pas dels vianants o usuaris de la terrassa. 

4. S’admet la il·luminació de les terrasses subjecta a les condicions següents:  

a) Només s’admeten elements d’il·luminació solidaris o ancorats sota els 
para-sols.  

b) Els elements d’il·luminació no han d’impedir que els para-sols es 
pleguin.  

4.27.- Estufes  

1. El nombre màxim d’estufes autoritzable per a una terrassa està limitat per la 
potència total instal·lada:  

a) Estufes de gas fins a un màxim de 700 W tèrmics per metre quadrat de 
superfície de terrassa 

b) Estufes elèctriques fins un màxim de 120 W de potència elèctrica per 
metre quadrat de terrassa 
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2. Les estufes, del model i el tipus que siguin, han d’estar homologades de 
conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea i han de complir la 
reglamentació tècnica corresponent.  

3. En tot cas, no s’admeten models d’estufes de tipus domèstic.  

4. Les estufes s’han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa i a una 
distància mínima de 2 metres de l’arbrat, per evitar el seu deteriorament.  

5. Les estufes s'han de retirar a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la 
terrassa, en el termini màxim establert a la llicència, excepte que l’ordenació 
singular de l’espai aprovada permeti deixar-los a l’espai d’ús públic en les 
condicions que assenyali.  

 4.28.- Pissarres, faristols o elements de funcionalitat equivalent  

1. S’admet la col·locació de dos elements per anunciar els productes que se 
serveixen a les terrasses que poden ser faristols o pissarres.  

2. Els elements en qüestió s’han de situar dins del perímetre autoritzat de la 
terrassa, a excepció dels faristols, que han de ser de mides màximes 60 x 60 cm i 
no destorbar el pas dels vianants ni envair l’itinerari accessible. 

3. Les pissarres, els faristols o els altres elements de funcionalitat equivalent s'han 
de retirar a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa, en el termini 
màxim establert a la llicència, excepte que les condicions específiques de la zona 
permeti deixar-los a l’espai d’ús públic en les condicions que assenyali.  

 

CAPITOL III: CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DE CADA ZONA. 

Article 5.- Zones 

Per a les diferents zones, la regulació específica de la superfície i ocupacions, a més 
d’acomplir amb les condicions generals, serà la següent: 

 

ZONA A (zona color blau): 

Zona front de mar en els trams corresponents al Passeig Pau Casals, Passeig de la 
Mestrança i Esplanada del Port. 

El nombre de mòduls autoritzables per cada local en la zona destinada a la seva ubicació 
serà de 2, 4 i 8. Es defineix com a mòdul base un quadrat de 2,1 × 2,1 metres, quedant 
cada quatre mòduls base coberts per un para-sol. 

Vetlladors : s’admeten d’acord amb l’article 4.20 

Para-sols i tendals : el color dels para-sols ha de ser cru, i el muntant de color blanc o 
fusta fosca natural. La gama de colors crus serà la continguda en la paleta de colors de 
les condicions generals. 



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 16 

Paravents : només es podran autoritzar els paravents laterals transparents en temporada 
d’hivern o quant les condicions meteorològiques ho aconsellin. 

Mampares : només es poden autoritzar mampares rígides, frontals o laterals si 
expressament estan contemplades en una ordenació singular, hauran de ser de vidre 
transparent i en cap cas superaran l’alçada màxima des 1,60 metres.  

Jardineres i testos : les jardineres i els testos poden constituir la separació física de la 
terrassa respecte de la calçada. Han de contenir plantes naturals i vives i d’una alçada 
màxima d’ 1,40 metres. Els materials de les jardineres seran d’alumini, acer inoxidable, 
fusta, ceràmica o ferro i s’han de situar dins del perímetre d’ocupació autoritzada. 

Taules i cadires:  seran les definides a l’article 4.18.1.  

Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa : només es pot autoritzar dins del perímetre 
d’ocupació autoritzada, i sempre com a suport a l’ús principal de bar/restaurant. 

 

ZONA B (zona color vermell): 

Zona front de mar corresponent al Passeig Cortils i Vieta (zona pèrgoles municipals) 

L’ocupació de la via pública amb terrasses es limitarà a la zona pavimentada específica 
situada dessota les pèrgoles de fusta municipals. S’admet el paviment de fusta sempre 
amb coherència amb els establiments confrontants. 

Els mòduls autoritzables per cada local coincidiran amb mòduls sencers definits per les 
pèrgoles, segons plànol annex. 

Tendals: seran plegables de tipus corregut, muntats sobre l’estructura de fusta. El 
material serà de roba de lona o similar de color cru. Es prohibeix la utilització de lona 
plastificada o plàstic.  

Paravents: només es podran autoritzar els paravents laterals transparents en temporada 
d’hivern o quant les condicions meteorològiques ho aconsellin, en un màxim de dos 
costats.  

Mampares : s’admet 

Jardineres i testos: les jardineres i els testos poden situar-se a l’interior de l’espai per a la 
separació física entre àmbits de terrasses però no entre la terrassa i la calçada. Han de 
contenir plantes naturals i vives i d’una alçada màxima d’ 1,40 metres. Només situades 
dins del perímetre d’ocupació autoritzada. 

Taules i cadires:  seran les definides a l’article 4.18.1.  

Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa : només es pot autoritzar la instal·lació de 
mobiliari auxiliar dins del perímetre d’ocupació autoritzada, i sempre com a suport a l’ús 
principal de bar/restaurant. 

 

ZONA C (zona color verd): 
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Zona corresponent al nucli antic (zona de vianants i entorns) i àmbit corresponent a la 
zona turística (S’Abanell). 

No s’autoritzarà cap ocupació en carrers de menys de 4 mts. d’amplada, a excepció dels 
carrers peatonals que se’ls aplica el previst a l’article 4.10. 

Voreres de menys 3,60 metres d’amplada: es defineix una franja mínima i obligatòria de 
pas per als vianants de 1.80 metres. La resta podrà ocupar-se. 

Voreres de mes de 3,60 metres d’amplada: es defineix una franja mínima i obligatòria de 
pas per als vianants de la meitat de la vorera. La resta podrà ocupar-se. 

En qualsevol cas es respectaran els arbres, els escossells, parterres, el mobiliari urbà i 
els seus accessos i els passos de vianants. 

Les terrasses es col·locaran separades de les façanes i excepcionalment, i amb totes les 
garanties d’accessibilitat, es podrien autoritzar terrasses adossades a façana (carrers 
estrets).  

En els espais oberts tals com places, voreres de grans dimensions, rambles i d’altres, 
l’Ajuntament  pot fixar una ordenació especifica  a proposta dels serveis tècnics i 
aprovació de la Junta de Govern Local. 

Prèvia sol·licitud raonada i per carrers o zones singulars, podran esser definits nous 
criteris especials en allò que fa referència a superfícies d’ocupació i tipus de terrasses. 

Per delimitar la demarcació de cada terrassa es permetrà la col·locació de jardineres i 
testos amb flors i plantes. Les jardineres i testos tindran una alçada màxima de 0,30 
metres i els arbusts una alçada de 0,40 metres fins a una alçada màxima total de 0,70 
metres. Només situades dins del perímetre d’ocupació autoritzada. 

Tots els establiments d’un mateix carrer o plaça hauran de col·locar el mateix tipus de 
jardinera i de plantes, prèvia autorització municipal. En cas de manca d’acord, 
l’Ajuntament resoldrà quin tipus de jardinera i planta autoritza a instal·lar. 

Les mampares i jardineres no podran instal·lar-se en vials peatonals menors de 4 metres 
i voreres menors de tres metres 

Taules i cadires: seran les definides a l’article 4.18.1. han de ser d’alumini o d’acer 
inoxidable i fusta, i han de disposar de tacs de goma en tots els seus peus per minimitzar 
el soroll. 

Els para-sols. Els fixats en l’apartat de condicions generals, excepte que el suport dels 
para-sols seran lleugers i desmuntables, i no podran ancorar-se a terra. 

El color dels para-sols ha de ser cru. La gama de colors crus serà la continguda en la 
paleta de colors de les condicions generals  

Les places poden tenir una ordenació especifica d’acord amb l’article 4.11. 

Es podrà autoritzar terrasses en zona pública, malgrat que l’establiment tingui implantada 
una terrassa en terrenys privats, sempre que donant complimentant als anteriors 
requisits, la terrassa es situí a 1,80 metres de la línia de propietat i  es procedeixi de 
forma simultània a la retirada de totes les instal·lacions tancades que estiguin 
implantades en terreny privat. 
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ZONA D (zona color groc) : 

Zona corresponent a eixamples urbans residencials 

S’aplicaran els mateixos criteris d’ocupació establerts per a la Zona C. 

Per delimitar la demarcació de cada terrassa es permetrà la col·locació de jardineres i 
testos amb flors i plantes i d’una alçada màxima d’ 1,40 metres, que es situaran dins del 
perímetre d’ocupació autoritzada. 

Els para-sols i tendals : els fixats en l’apartat de condicions generals. 

Taules i cadires:  seran les definides a l’article 4.18.1. seran preferentment d’alumini, acer 
inoxidable o fusta. 

Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa. Només es pot autoritzar la instal·lació de 
mobiliari auxiliar dins del perímetre d’ocupació autoritzada 

 

ZONA E (zona color lila): 

Zona corresponent a àrees de concentració comercial i de serveis 

L’ocupació amb terrasses es limitarà als espais lliures de titularitat privada. No es 
permetrà l’ocupació dels espais públics.  

Excepcionalment l’Ajuntament podrà discrecionalment autoritzar una ocupació de l’espai 
públic amb terrasses, en aquelles zones que, per les seves singulars característiques, 
així ho consideri oportú. Per a cada cas, es determinaran els criteris que hauran de regir 
l’ocupació i que en tot cas hauran de respectar els criteris i normes generals establerts en 
aquesta ordenança. 

 

Article 6.-Recollida dels elements de la terrassa 

Quan la terrassa no estigui en funcionament els elements que ocupen la via 
pública hauran de ser retirats i no es podran deixar a la via pública cap dels 
elements instal·lats, a excepció dels para-sols de grans dimensions, les jardineres 
i els elements de barrera. 

Els para-sols que no siguin retirats hauran d’estar plegats 

Els vetlladors i elements que integren la terrassa hauran de ser retirats 
temporalment de determinats carrers o places, en situacions i jornades especials o 
quan així ho determini l’Ajuntament: obres en general, actes especials (concerts, 
cercaviles, esdeveniments esportius, etc..). En aquests casos retirada dels 
elements de la terrassa serà obligatòria, essent a càrrec del titular de l’autorització 
aquesta retirada, i actuant de forma subsidiària l’Ajuntament en cas 
d’incompliment del titular.  
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CAPÍTOL IV: TERMINI I HORARIS 

Article 7.- Durada de l’autorització 

1. L’autorització tindrà caràcter temporal i amb independència de la data en que 
hagi estat sol·licitada, aquesta tindrà una vigència com a màxim fins el 31 de 
desembre de l’any en curs. 

 2. Els titulars d’autoritzacions per a la instal·lació de terrasses i vetlladors hauran 
de sol·licitar la seva renovació anualment, d’acord amb el procediment previst  en 
aquestes ordenances. 

3. No s’autoritzaran renovacions d’autoritzacions a tots aquells titulars que no es 
trobin al corrent de pagament de les taxes d’ocupació de via pública.  

Article 8.- Horaris 

1. Els horaris d’obertura i tancament de les terrasses seran els de l’establiment 
principal en el període d’hivern de divendres a  dissabte així com des del 15 de 
juny fins al 30 de setembre. La resta l’horari serà fins les 23 hores. 

Les terrasses i vetlladors no podran iniciar la seva activitat abans de les 8 hores. 

 2. Es fixa un període de 15 minuts previ a l’hora d’obertura i posterior a l’hora de 
tancament, per a parar, recollir o netejar la terrassa. 

3.  L’Ajuntament podrà limitar l’horari de tancament de les terrasses o les seves 
condicions de funcionament, atenent a determinats condicionants de l’entorn, 
compatibilitats d’usos, proximitat d’habitatges. En tot cas es donarà compliment a 
les determinacions de la 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i desenvolupament reglamentari. 

 
4.- En cas de queixes veïnals justificades, i degudament acreditades per 
l’Ajuntament, es determinaran les mesures necessàries per evitar aquestes 
molèsties consistents en la imposició de determinades mesures correctores al 
titular de l’autorització, la limitació de l’horari de funcionament, o fins i tot, en casos 
de reincidència i desobediència a aquestes mesures, la revocació de la 
autorització municipal. Tot això sens perjudici de la incoació del corresponent 
expedient sancionador. 

 

CAPÍTOL V: AUTORITZACIONS 

Article 9.- Titular de l’autorització 

Podrà sol·licitar l’autorització el titular de l’activitat dels establiments  definits a 
l’article 1 de les presents ordenances. 

Article 10.- Procediment per a l’atorgament de les autoritzacions 

1. Noves instal·lacions 

Només s’autoritzaran ocupacions de via pública mitjançant terrasses o vetlladors 
si el titular de l’activitat desenvolupada  disposa de autorització d’activitat i control 
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inicial favorable, o de la corresponent comunicació prèvia i/o declaració de 
responsable de l’activitat degudament formalitzada. 

La petició d’autorització de terrasses i vetlladors s’haurà de formular mitjançant la 
corresponent sol·licitud, adjuntant les dades i documentació següent: 

Nom, cognoms, adreça i DNI de l’interessat quan es tracti de persones físiques, i 
quan es tracti de persones jurídiques les dades seran les del número 
d’identificació fiscal. 

Plànol de situació del local 

Plànol de planta i alçat de la terrassa o vetllador i de la seva zona d’influència a 
escala 1:50 o 1:100. En el plànol s’hi haurà de grafiar: 

Superfície de la zona a ocupar 

Mòduls de taules i cadires que es vulguin instal·lar 

Altres elements que siguin susceptibles d’instal·lar segons aquesta ordenança. 

Mobiliari urbà que pugui existir en la zona d’influència de la terrassa. 

Façana i porta d’accés al local principal 

Passos de vianants propers a la terrassa o vetllador 

Guals existents en les proximitats. 

Fotografia de l’espai a ocupar 

Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendals, para-sols, 
detallant colors, materials, etc... 

Memòria tècnica o projecte realitzat per tècnic competent si es vol realitzar 
instal·lació elèctrica. 

Indicació de la durada per a la que es sol·licita l’ocupació 

Pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol dany que es pugui causar a 
tercers com a conseqüència del desenvolupament de l’activitat de la terrassa o 
vetllador autoritzat, amb una cobertura mínima de 150.000 euros per sinistre i 
víctima. 

Autoliquidació de la taxa corresponent a la tramitació de l’expedient. 

Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de totes les 
obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 

  

2.  Circumstàncies per atorgar o denegar l’autorització 

2.1. Per a la concessió o denegació de l’autorització de terrassa, l’Alcaldia tindrà 
en compte, almenys, les circumstàncies següents: 
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a) El valor turístic o patrimonial de la zona. 

b) La concurrència d’instal·lacions de terrasses. 

c) La incidència en la mobilitat i accessibilitat de la zona. 

d) La particular disposició de l’espai públic de la zona. 

e) La constatació fefaent d’immissions del local en relació als veïns 

3. L’autorització especificarà: 

Tipus d’ocupació autoritzada (terrassa o vetllador) 

Indicació de l’espai que pot ocupar la terrassa amb la superfície màxima 
d’ocupació 

Horaris de funcionament, indicant especialment l’horari de tancament i de recollida 
del mobiliari quan aquestes siguin diferents dels establerts amb caràcter general 

Termini màxim de la llicència, el qual no podrà ser superior a un any 

La resta d’especificitats que es regulen en aquesta ordenança. 

4. Procediment. 

Un cop que s’ha rebut la sol·licitud i la documentació, el servei tècnic competent 
verifica el compliment dels requisits generals i la documentació presentada. 

El termini per a resoldre les sol·licituds de l’autorització municipal de terrassa és 
d’un mes.  

La manca de resolució i de notificació en els terminis faculta la persona 
interessada per entendre denegada la sol·licitud. 

5. Renovacions de terrasses i vetlladors 

5.1 La renovació de les terrasses i vetlladors  son automàtiques amb efectes 1 de 
gener les anuals i 1 de maig les de temporada, pel mateix termini i condicions, una 
vegada que s’ha efectuat el pagament de la taxa corresponent. 

5.2 L’Ajuntament pot denegar la renovació automàtica de les llicencies en els 
supòsits següents : 

a.- L’existència de deutes relatives a la taxa d’ocupació via publica. 

b.- Si s’observa un incompliment reiterat de les condicions de la llicencia. 

c.- Si s’han iniciat procediment per molèsties de soroll o altres derivats de 
l’activitat. 

d.- Si s’ha iniciat un procediment sancionador per l’incompliment de les 
condicions de la llicencia principal o de la terrassa per falta greu o molt 
greu. 
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e.-Si s’han modificat les circumstancies existents en el moment de 
l’atorgament de la llicencia objecte de la renovació 

 

 

Article 11.- Condicions generals de la autorització 

1. La manca de pagament dels tributs municipals serà motiu de revocació de 
l’autorització concedida.  

En cas que el titular de l’autorització revocada extingida estigui interessat en 
obtenir-ne una altra amb posterioritat a l’impagament esmentat, haurà de sol·licitar 
una nova autorització, prèvia regularització del deute tributari. 

2. La autorització quedarà sense efecte per finalització del termini per la qual fou 
concedida, per manca de renovació de la mateixa, o per renúncia expressa o 
tàcita del seu titular o per revocació expressa de l’Ajuntament. 

3.Les autoritzacions s’atorgaran a precari sense perjudici de tercers, i sempre que 
la instal·lació i ús es realitzin d’acord amb el que estableix aquesta ordenança i la 
resta de normativa que sigui d’aplicació. 

4. L’incompliment de les condicions de la autorització, i del contingut d’aquesta 
ordenança comportarà la imposició de les corresponents sancions.  

5. L’Ajuntament podrà revocar les autoritzacions atorgades per raons d’interès 
públic. En aquests casos, cessarà l’ocupació sense dret a indemnització. 

6. Un cop finalitzat el període de vigència de la autorització, el seu titular resta 
obligat a reposar tots els elements de la vorera o mobiliari urbà que hagin quedat 
malmesos  a conseqüència de l’ocupació, en els termes que indiqui l’Ajuntament.  

7. En cas que no s’efectuï aquesta reparació, l’Ajuntament concedirà al titular de la 
autorització un termini improrrogable de 15 dies per realitzar els treballs de 
reparació, i en cas d’incompliment l’Ajuntament realitzarà aquests treballs amb 
caràcter subsidiari, essent a càrrec del titular de la autorització totes les despeses 
generades per aquest concepte. 

8. El titular de la terrassa disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil d’acord 
amb l’aforament i les quanties estipulades a l’article 80 del Decret 112/2010 de 31 
d’agost, Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives que cobreixi 
qualsevol dany que es pugui causar a tercers com a conseqüència del 
desenvolupament de l’activitat de la terrassa o vetllador autoritzat, i en tot cas amb 
la cobertura mínima establerta a l’article 13.  

9. Els adjudicataris seran responsables que l’espai autoritzat i la seva zona 
d’influència estigui en perfectes condicions d’higiene i neteja, amb l’obligació de 
fregar i escombrar a diari. 

Igualment seran responsables del comportament dels usuaris del seu establiment 
quan aquests produeixin sorolls, cants, crits i aldarulls de tota mena, sempre i 
quan no prenguin les mesures adients per evitar aquests fets o infringeixin la 
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legislació vigent o la present ordenança. En cas d’incompliment d’aquesta 
obligació, els serà d’aplicació el règim sancionador previst a la Llei 11/2009, de 6 
de juliol, reguladora dels espectacles públics i activitats recreatives, o normativa 
que la substitueixi. 

10. No s’admetrà la instal·lació de cap tipus de focus acústic (música ambiental), 
megafonia ni tampoc les actuacions en viu, llevat  de l’establert a l’Ordenança 
Municipal de Sorolls. 

11. En el cas d’ampliació d’horari de tancament especial amb motiu de les festes 
s’hauran de presentar a l’Ajuntament amb un termini d’antelació mínim de 30 dies. 
El silenci administratiu es considerarà denegatori de la sol·licitud. 

12. El titular de la terrassa tindrà exposat en lloc visible el document  o títol 
habilitant de l’ocupació . 

Article 12.-Taxes 

El titular de la autorització està obligat a satisfer les taxes que corresponguin en 
concepte d’ocupació de la via pública fixades en l’ordenança fiscal vigent a cada 
exercici. 

Article 13.- Fiança 

1. Els titulars de la autorització hauran de dipositar a la Tresoreria Municipal una 
fiança per atendre els desperfectes al domini públic només quan l’ocupació habiliti 
nous paviments. 

2. Caldrà dipositar les corresponents fiances en concepte de reparació de 
possibles danys a la via pública,  amb un preu unitari de  50€ m2. 

3. Aquest import serà retingut mentre duri l’ocupació autoritzada i serà 
prorrogable, essent retornada un cop cessi l’activitat o un cop no es doni 
l’ocupació de via pública. Una vegada desmuntada la terrassa o vetllador, el titular 
de la autorització podrà sol·licitar la seva devolució., que es retornarà un cop els 
serveis tècnics municipals comprovin que no s’han produït desperfectes o que 
aquests han estat reparats. 

4. Els imports de les fiances podran modificar-se anualment a la vista de 
l’increment anual dels preus. 

Article 14.- Revocació de la autorització 

La autorització serà revocada per: 

 Manca de pagament de les taxes meritades per l’autorització municipal o 
l’activitat administrativa i per la utilització privativa o per l’ús comú especial 
dels béns de domini públic, així com de l’incompliment de la resta 
d’obligacions tributàries del titular de l’autorització amb la Hisenda 
Municipal 

 Comissió d’infracció molt greu quan així es determini en el corresponent 
expedient sancionador 
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 Incompliment reiterat de les obligacions i condicions de l’autorització per 
part del titular. 

 Per causes justificades d’interès públic 

 Per les altres previstes al decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 

 En el procediment de revocació de la autorització, es concedirà a 
l’interessat un termini de 10 dies per tal que pugui realitzar les al·legacions 
que consideri oportunes a la proposta de resolució municipal que proposa 
la revocació.  

Article 15.- Transmissió.  

1. L’autorització de la terrassa és transmissible només juntament amb la 
transmissió del títol habilitant de l’establiment  a què està vinculada. 

2. Per ser efectiva la transmissió cal que es comuniqui per escrit a 
l’Alcaldia per a l’atorgament de l’autorització de terrassa, amb aplicació de 
la normativa reguladora dels espectacles públics i activitats recreatives. 

3. No es poden transmetre les autoritzacions que, en relació amb la 
terrassa: 

a) Són objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient 
sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de 
responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció 
imposada o s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de 
responsabilitats. 

b) Són objecte d’un procediment de revocació o caducitat, fins que 
no hi hagi una resolució ferma que confirmi l’autorització. 

 

CAPÍTOL VI RÈGIM DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT, INSPECCIÓ , CONTROL I 
RÈGIM SANCIONADOR 

Article 16.-Protecció de la legalitat 

1. Les accions o omissions que presumptament comportin una vulneració de les 
determinacions contingudes en aquesta Ordenança, subjectes a sanció, han de 
donar lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i per 
incoar un procediment o més d’un que tinguin per objecte, conjuntament o 
separadament, l’adopció de les mesures següents: 

a) La restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. 

b) La imposició de sancions. 

c) La determinació dels danys i els perjudicis causats. 

2. En qualsevol dels procediments a què fa referència l’apartat 1 es poden acordar 
les mesures provisionals prèvies previstes  en el present capítol i les que siguin 
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necessàries per evitar el manteniment dels efectes de la infracció i la comissió de 
noves infraccions, i també per assegurar l’eficàcia de la resolució final. 

Article 17.-Inspecció i control 

1. Els titulars de les llicències municipals de terrassa 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 específiques de control de funcionament de 
la terrassa i els seus elements i de revisió de les llicències municipals. 

2. L’acció inspectora municipal la duen a terme les persones al servei de 
l’Ajuntament que exerceixen l’acció inspectora i que tenen la consideració 
d’agents de l’autoritat  i pels membres de la Policia Local.  

Els membre de la Policia Local, i els funcionaris municipals, s’hauran d’acreditar 
com a tals, en el moment de realitzar les funcions inspectores. 

3. Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d’estendre un acta, en 
la qual les persones interessades poden fer constar la seva disconformitat i les 
seves observacions. L’acta s’ha de notificar a les persones interessades i a 
l’Alcaldia. 

Article 18.-Actuacions administratives 

Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l’Alcaldia, després de valorar la 
incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns o en la convivència entre 
els ciutadans, pot optar entre: 

a) Requerir les modificacions o millores necessàries per reparar les irregularitats, 
fixar un termini per efectuar-les i obrir un procediment sancionador si no són fetes 
dins el termini establert. 

b) Acordar directament l’obertura del procediment sancionador, amb l’adopció de 
les mesures provisionals que siguin necessàries, sens perjudici de les mesures 
prèvies a la incoació del procediment sancionador exposades a la lletra següent. 

c) Ordenar  la suspensió de la llicència de terrassa i la retirada dels seus 
elements. 

Article 19.-Terrasses sense llicència en espais d’ús públic de titularitat municipal. 

1. Les instal·lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança i els seus 
elements integrants, que es trobin sobre espais d’ús públic de la titularitat 
municipal sense la preceptiva llicència o que excedeixin la superfície autoritzada 
poden ser retirats mitjançant una ordre de l’Alcaldia, en l’exercici de la potestat de 
recuperació d’ofici de l’Ajuntament. L’Ajuntament liquidarà les taxes corresponents 
a aquesta ocupació realitzada sense autorització municipal, amb els recàrrecs 
previstos legalment per a les infraccions de la normativa tributària.  

2. Els serveis municipals executaran sense més avís que la notificació a la 
persona interessada l'ordre a què fa referència l'apartat 1. Aquesta notificació es 
pot dur a terme en el mateix moment de la retirada o de l’acte de l’execució 
material. 
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3. L’ordre de retirada empara totes les actuacions materials que calgui fer mentre 
persisteixin les circumstàncies que la van motivar. El cost total d’aquestes 
execucions materials anirà a càrrec de les persones que hagin incomplert l’ordre 
de retirada i s’exigirà el rescabalament a l’Ajuntament emprant, quan sigui 
necessari, procediment de constrenyiment. En el cas de resistència al 
desallotjament, s’adoptaran totes les mesures necessàries per a la recuperació de 
la possessió del domini públic. 

Article 20.- Infraccions 

Les infraccions de les normes contingudes en aquesta ordenança, seran classificades 
com a lleus, greus i molt greus. 

20.1. Infraccions lleus 

a.- La falta d’ornat i neteja de la terrassa i la seva zona d’influència, com del 
manteniment de les plantes els seus suports (jardineres) i instal·lacions. 

b.- L’incompliment de l’horari de tancament per excés en 30 minuts o menys. 

c.- El deteriorament lleu en elements del mobiliari urbà o del domini públic 
municipal, derivats de l’ocupació de la via pública. 

d.- L’ocupació superior a la superfície autoritzada en un excés de fins a  un 15 %. 
En aquest cas, l’Alcaldia imposarà la corresponent sanció  i ordenarà la liquidació 
de les taxes corresponents a l’excés d’ocupació realitzat sense autorització 
municipal. amb els recàrrecs previstos legalment per a les infraccions de la 
normativa tributària.  

e.- Incomplir les obligacions de neteja en la terrassa i el seu entorn, tant durant 
l’activitat com immediatament després de tancar-la al públic. 

f.-Qualsevol incompliment de les obligacions d’aquesta ordenança que no sigui 
constitutiu d’infracció  greu o molt greu. 

 

20.2. Infraccions greus 

a.- La comissió de 2  infraccions lleus 

b.- L’ocupació superior a la superfície autoritzada en més d’un 15 % i menys d’un 
30%. En aquest cas, a part de la imposició de la corresponent sanció, l’Ajuntament 
liquidarà les taxes corresponents a aquest excés d’ocupació realitzat sense 
autorització municipal. 

c.- La falta d’exhibició als inspectors municipals del títol habilitant de l’ocupació 

d.- L’emmagatzematge de productes a la zona autoritzada. 

e.- La utilització de fonts o elements acústics llevat dels expressament autoritzats, 
d’acord amb el que disposa aquesta ordenança. 

f.- La utilització d’altres elements diferents als que hagin estat expressament 
autoritzats. 
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h.- La variació dels les condicions expressament autoritzades per al funcionament 
de la terrassa o vetllador. 

i.-La instal·lació de qualsevol tipus d’element publicitari no autoritzat. 

j.-La col·locació d’elements que impedeixin o dificultin l’accés a edificis, locals o la 
circulació de vianants. 

k.-La captació de clients per part del personal que treballa en l’establiment 
autoritzat, si es realitza fora de l’espai d’ocupació de la terrassa o vetllador. 

l.-La utilització indeguda de boques de reg, hidrants, arquetes de registre o punts 
de llum del servei d’enllumenat públic. 

ll.- L’incompliment de l’horari de tancament per excés en més de 30 minuts i 
menys d’1 hora. 

m.- Reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada, l’ample lliure de la vorera de forma 
que pertorbi el pas dels vianants. 

n.- Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb 
incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança. 

o.- Servir a la terrassa productes alimentaris no autoritzats a l’establiment de 
restauració o assimilat al que està vinculada. 

p.- No disposar de la pòlissa d’assegurança en vigor. 

q.- Cedir l’explotació de la terrassa a una persona que no sigui el titular de la 
llicència. 

r.- No efectuar la comunicació de la transmissió de llicència de terrassa. 

s.-Tolerar la celebració d’actuacions en viu no autoritzades. 

t.- Impedir o obstaculitzar la funció inspectora 

20.3. Infraccions molt greus 

a.- La ocupació de la via pública sense el corresponent títol habilitant 

b.- La desobediència als requeriments d’inspectors i autoritats municipals. 

c.- La manca de retirada immediata d’elements que ocupen la via pública sense el 
corresponent títol habilitant. 

d.- No desmuntar les instal·lacions una vegada finalitzat el període de vigència de 
la autorització. 

e.- No desmuntar les instal·lacions quan així sigui ordenat per l’autoritat municipal. 

f.- La comissió de dues infraccions greus 

g.-L’incompliment de l’horari de tancament en més d’1 hora. 
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h.-El deteriorament greu en elements del mobiliari urbà o del domini públic 
municipal, derivats de l’ocupació de la via pública 

i.-L’ocupació del domini públic fora del període autoritzat. 

j.-L’ocupació superior a la superfície autoritzada en més d’un 30%. En aquest cas, 
a part de la imposició de la corresponent sanció, l’Ajuntament liquidarà les taxes 
corresponents a aquest excés d’ocupació realitzat sense autorització municipal  

k.-Produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa 
amb incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança 

l.- Promoure la celebració d’actuacions en viu no autoritzades. 

Article 21.- Sancions 

1. Les sancions per a les infraccions tipificades en l’article anterior son les 
següents 

Infraccions lleus: amb una multa fins a 300 euros. 

Infraccions greus: amb una multa de 301 a 1.500 euros. 

Infraccions molt greus: amb una multa de 1.501 a 3.000 euros. 

En els casos d’infraccions molt greus, es podrà acordar també i de manera 
accessòria a la multa econòmica, la revocació de la autorització municipal. La 
reincidència d’infraccions molts greus comportarà la revocació automàtica de 
l’autorització. 

2. En la determinació de l’import de les sancions es tindrà en compte que la 
comissió de la infracció no resulti mes beneficiosa per a l’infractor que el 
compliment de les normes infringides. 

Art.- 22 Graduació de les sancions 
 
La sanció imposada ha de ser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les 
circumstancies concretes de cada 
cas. Amb aquesta finalitat, l’òrgan sancionador ha de graduar l’aplicació de les sancions 
establertes per aquesta Ordenança, motivant-la expressament d’acord amb un o mes 
d’un dels criteris següents: 
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció. 
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones. 
c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, que s’hagin ocasionat a les persones i als bens. 
d) La reincidència, en el termini d’un any, en la comissió d’infraccions tipificades per 
aquesta Ordenança sancionades mitjançant una resolució ferma. 
e) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció. 
f) La bona disposició manifestada per complir les disposicions d’aquesta Ordenança, 
acreditada amb l’adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l’expedient 
sancionador. 
 
Art. 23 Persones responsables 
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1. Son responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança les persones 
físiques o jurídiques titulars de la llicencia de terrassa. En el cas que no es determini el 
grau de participació de les diferents persones que han intervingut en la comissió de la 
infracció, la responsabilitat serà solidaria. 
2. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en son responsables 
solidaries les persones físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o direcció que hagin 
comes la infracció o que hi hagin col·laborat activament, que no acreditin haver fet tot el 
possible, en el marc de les seves competències, per evitar-la, que l’hagin consentit o que 
hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en la seva activitat com si no. 
 
Article 24 Prescripció de les infraccions i sancions 
 
1. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança prescriuen en els terminis següents: 
a) En el cas de les infraccions molt greus, als dos anys. 
b) En el cas de les infraccions greus, als 12 mesos. 
c) En el cas de les infraccions lleus, als sis mesos. 
 
2. Les sancions imposades per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta 
Ordenança prescriuen en els terminis següents: 
a) En els cas de les sancions per infraccions molt greus, als tres anys. 
b) En el cas de les sancions per infraccions greus, als dos anys. 
c) En el cas de les sancions per infraccions lleus, a l’any. 

 

Article 25. Procediment sancionador 

El procediment sancionador serà el regulat al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya amb les previsions  establertes a la  Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la legislació 
administrativa general i Llei estatal 40/2015 d’1 d’octubre de regim jurídic del sector 
públic.                                                                            

Article 26.-Mesures provisionals 

1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió d’infraccions 
molt greus, greus o lleus, l’Alcaldia pot acordar, per mitjà d’una resolució 
motivada, les mesures provisionals pertinents en cada cas per evitar el 
manteniment dels efectes de la infracció i la comissió de noves infraccions, i 
també per assegurar que el procediment es desenvolupi correctament i que la 
resolució final sigui eficaç. 

2. Les mesures provisionals poden consistir a adoptar o, si escau, confirmar 
qualsevol de les mesures prèvies a l’obertura del procediment previstes als 
articles 18 i 19. 

3. En el cas d’expedients sancionadors per la presumpta comissió de faltes molt 
greus o greus que puguin comportar la imposició de sancions no pecuniàries, amb 
la finalitat de garantir l’eficàcia de la resolució final, l’Alcaldia ha d’adoptar la 
mesura provisional de prohibir la transmissió de la llicència. 
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4. Les mesures provisionals poden ser revocades o modificades, d’ofici o a 
instància de part, durant el procediment sancionador, i s’extingeixen en el moment 
que se n’adopta la resolució final, llevat que siguin imposades en qualitat de 
sanció.  

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera.- Renovació de terrasses autoritzades amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
d’aquesta ordenança 

Totes les terrasses i vetlladors autoritzats per l’Ajuntament de Blanes amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança hauran d’adaptar-se a allò que disposa aquesta 
ordenança en el termini màxim de tres anys a comptar des de l’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança. Durant aquest termini, els titulars de les terrasses i vetlladors, 
hauran d’estar al corrent de pagament de les taxes d’ocupació corresponents amb 
l’Ajuntament i ajustar-se a les autoritzacions atorgades 

En la transmissió de les terrasses existents caldrà adequar-se a totes les determinacions 
de la present Ordenança. 

Un cop exhaurit aquest període transitori no es permetrà l’ocupació de la via pública amb 
terrasses i vetlladors o altres elements, si no es disposa de la nova autorització concedida 
per l’Ajuntament, d’acord amb el contingut d’aquesta ordenança. 

Segona.- Els titulars de les terrasses una vegada finalitzat el període transitori anterior 
sol·licitaran la renovació de la terrassa o vetllador per adequar-se a les determinacions de 
la present Ordenança adjuntant les dades i documentació assenyalades a l’art.10.1. 

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS. 

Primera.- Variació de les vies i places. 

La delimitació i ordenació dels espais susceptibles de ser utilitzats per terrasses i/o 
vetlladors estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i 
places. En aquest cas el projecte que s’elabori delimitarà i definirà l’ordenació de les 
terrasses i/o vetlladors. 

Segona.- Ordenacions Singulars. 

1.- En tot cas seran objecte d’ordenació singular els àmbits següents: Passeig de Dintre, 
plaça Catalunya, Plaça Nrta Sra. del Vilar i passeig Mestrança. 

2.- La proposta d’ordenació singular elaborada pels SSTT municipals es sotmetrà a 
informació pública per un període d’un mes, amb publicació d’edictes al BOPG i a la web 
municipal i  amb notificació a l’associació de veïns i titulars dels establiments afectats. 
L’aprovació definitiva correspondrà a la Junta de Govern Local. 

3.- Aquestes ordenacions singulars es tramitaran amb antelació a la finalització del 
període transitori establert a la D.Tª primera.  
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Tercera.- Vinculació als interessos públics. 

L’atorgament de les autoritzacions d’ocupació de via pública i espais públics és 
discrecional en atenció a l’harmonització dels usos i activitats que hi concorren i, en 
qualsevol cas, supeditada als interessos públics. Tanmateix serà motiu suficient per la no 
concessió de l’autorització de terrasses i/o vetlladors l’incompliment de les obligacions 
tributàries del titular amb la Hisenda municipal. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

A l’entrada en vigor d’aquesta ordenança queda derogada les Normes reguladores de 
l’ocupació temporal de la via pública per Bar o Restaurants mitjançant terrasses als 
passeigs, places i carrers de Blanes de data 17 d’abril de 1.998 i qualsevol disposició 
anterior d’igual o inferior rang normatiu que s’oposi al seu contingut. 

 

DISPOSICIONS FINALS. 

Primera.- Actualitzacions periòdiques 

Es faculta a la Junta de Govern Local per actualitzar i revisar aquells aspectes d’aquesta 
Ordenança que necessitin una actualització periòdica. A títol enunciatiu, es poden 
incloure en aquest apartat: els horaris, la zonificació de la ciutat, l’actualització de 
sancions i aquells altres que per les seves característiques puguin ser assimilables. 

 

Segona.- Entrada en vigor 

Aquesta ordenança entra en vigor als quinze dies hàbils d’haver-se publicat íntegrament 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 


