ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA PER A LA INSTAL∙LACIÓ DE TERRASSES I
VETLLADORS A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE EL VILOSELL

Disposicions generals
A l’efecte d’aquesta normativa, es considerarà vetllador l’aprofitament privatiu de l’espai de
domini i ús públic, normalment destinat a la instal·lació de taules i cadires.
L’ús amb taules i cadires de l’espai lliure de les parcel·les particulars vinculat a una activitat
d’hostaleria, també tindrà la consideració de vetllador als efectes del compliment de la
regulació sobre els períodes, horaris i sorolls.
Article 1
Podran sol·licitar, i si escau obtenir, les llicències per a instal·lació de vetlladors, els titulars
d’establiments del ram de l’hostaleria (restaurants, bars, gelateries i similars) que estiguin en
possessió de la corresponent llicència municipal per a l’exercici de l’activitat que
desenvolupen.
En cap cas s’admetrà la instal·lació de vetlladors en establiments que no siguin els regulats en
l’apartat anterior, a excepció dels casos excepcionals degudament justificats, a criteri de la
Corporació Municipal.
Article 2
La situació dels vetlladors a la via pública i sobre les voreres es limitarà únicament a l’espai
corresponent a la façana del respectiu local.
En tot cas l’Ajuntament podrà autoritzar una longitud major quan consideri que no provoca
dificultats a les àrees de l’entorn ni molesti ni dificulti el pas normal de vianants, situació en la
que podria no autoritzar el vetllador.
L’alineació de les taules i cadires seguirà una línia lògica i ordenada, de manera que es respecti
una zona lliure de pas.
Només s’accepten espais especials per a fumadors i tancaments laterals transparents i
replegables o amb elements mòbils de jardineria quan hi hagi les circumstàncies especials que
així ho aconsellin i no representin cap obstrucció per la zona lliure de pas. Només es podran
tancar tres costats de l’espai, que no podrà ser triangular.
No es poden autoritzar instal·lacions que impliquin modificacions de l’estructura del ferm, ni a
la calçada ni a la vorera. Quan les raons de desnivells de la superfície ho recomanin,
s’admetran instal·lacions de plataformes, que hauran d’harmonitzar amb l’entorn.
Les taules, cadires i els altres elements auxiliars de les terrasses o els vetlladors han
d’harmonitzar entre si i amb l’entorn en el cromatisme, els materials, el disseny i la
il·luminació.

Els tendals dels vetlladors han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per elements
lleugers desmuntables.

Article 3
Es considerarà espai mínim per al pas de vianants el que quedi lliure una vegada descomptada
la superfície que per qualsevol causa o obstacle no sigui apta per al trànsit.
Article 4
El període d’ocupació de la via pública i els espais privats per vetlladors queda fixat des del dia
1 de gener al 31 de desembre. Cada peticionari haurà d’especificar el període concret que
sol·licita.
L’horari de les instal·lacions queda establert d’aquesta forma:

Tots els dies: De les 7.30 h a les 0.30h com a màxim, amb l’espai totalment desocupat
i/o agrupat.

Divendres, dissabtes i vigílies fins a les 02.00h com a màxim, amb l’espai totalment
desocupat i/o agrupat.

Així mateix, l’Ajuntament discrecionalment podrà atorgar motivadament, prèvia
sol·licitud, l’ampliació de l’horari de tancament dels vetlladors en dates assenyalades ( festa
major, Sant Joan, festes populars...) o en aquells llocs que no pertorbi el descans veïnal.
Article 5
Queda terminantment prohibida qualsevol instal·lació que ocupi part de la calçada o lloc
dedicat al trànsit rodat, que no estigui degudament protegida enfront dels vehicles rodats.
Article 6
No es permetrà ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics,
expositors o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants o suposi
deteriorament del mitjà urbanístic, fora dels espais autoritzats.
Article 7
Així mateix, queda terminantment prohibit l’ús o instal·lació, tant en l’espai delimitat per als
vetlladors, com en els seus voltants, de qualsevol aparell sonor com ràdios, televisors, equips
de música i similars. El titular de la llicència ha d’evitar així mateix qualsevol altres sorolls o
molèsties que puguin ser ocasionats pels usuaris.
S’admetran actuacions de música en viu, prèvia sol·licitud i autorització municipal, en les
terrasses sempre i quan aquestes no comportin l’ús d’amplificadors o qualsevol altre aparell
electrònic acústic, no excedeixin dels decibels legalment admesos, ni tampoc la contaminació
lumínica admesa, i no provoquin molèsties al veïnat.

Els valors màxims d’emissions acústiques seran els indicats en el Decret 176/2009 de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i si s’adapten els annexos, o la norma que la substitueixi.
Excepcionalment, amb motiu d’esdeveniments especials es podran atorgar autoritzacions que
comportin efectes sonors diferents als indicats al paràgraf anterior.
Article 8
El titular de la llicència serà responsable directe de quantes obligacions li incumbeixen com a
tal, de qualsevol naturalesa que aquestes siguin.
Article 9
Les llicències per a la instal·lació de vetlladors s’autoritzaran sempre discrecionalment, a títol
de precari i sense perjudici del dret de tercers.
Article 10
Aquestes llicències no crearan cap dret subjectiu i el seu titular podrà ser requerit en tot
moment perquè retiri de la via pública els vetlladors, al seu càrrec, i sense dret a
indemnització de cap classe, en cas d’actes per festes populars o tradicional, o per altres
motius d’interès públic.
Article 11
El titular de la llicència està obligat:
a)
A respectar el perímetre dintre del qual s’han de col·locar els vetlladors d’acord amb la
superfície i el croquis corresponent a l’autorització que se li concedeixi. L’Ajuntament podrà
pintar marques al terra per delimitar els espais.
b)
A mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupen
els vetlladors i els seus voltants.
c)
A retirar diàriament de la via pública el mobiliari de forma que l’espai que ocupin quedi
lliure, expedit i net segons l’horari establert a l’article 4. Això no obstant i en supòsits de
necessitats d’espai en el local, poden mantenir els vetlladors apilats al costat de la façana del
local sempre que no s’obstrueixi o dificulti el pas per als vianants i, en el cas del seu posterior
trasllat a l’interior, s’efectuï sense causar sorolls ni molèsties.
e)
Efectuar el pagament a l’administració municipal de l’ import de la taxa per
aprofitament de la via pública que, en el seu cas, s’estableixi en a la corresponent Ordenança
Fiscal.
Article 12
En tot cas, serà el servei tècnic municipal qui informi sobre la conveniència o no de la
concessió de les autoritzacions que se sol·liciten, que tindrà en compte:


Característiques físiques del lloc on es pretén ubicar el vetllador.



Tipus de circulació



Situacions de perill manifest

Article 13
En el supòsit que els vetlladors estiguin dotats de parasols o tendals, el disseny i format dels
mateixos necessitarà la prèvia conformitat de l’Ajuntament, que examinarà les seves
característiques, estil, etc.. de forma que reuneixin la deguda dignitat, adequació al lloc
d’emplaçament i harmonia amb l’ambient urbanístic de la zona.
Article 14
Les escomeses per al subministrament d’enllumenat als vetlladors hauran de complir les
adequades condicions de seguretat quant a ús i instal·lació a l’empara de la normativa vigent,
sent responsable el concessionari de quants accidents i desperfectes ocorreguessin per
incompliment de tal normativa i/o deficiències d’utilització o manteniment.
Article 15
En carrers de circulació rodada (no per als vianants) el tipus de vetlladors i la seva situació
vindrà totalment condicionat per l’amplària de la vorera, l’existència de qualsevol tipus
d’entrebancs, i la seva col·locació s’efectuarà de manera que no dificulti o impedeixi la
visibilitat o el correcte ús dels elements que es troben instal·lats en la via pública i
corresponguin a serveis o concessions municipals, així com altres utilitzacions d’ús privat
emparades per la corresponent llicència municipal
Article 16
a)
En els carrers per als vianants haurà de ser en cada cas específic el Servei Tècnic
Municipal el que determini la possible situació dels vetlladors d’acord amb els següents
criteris:
1.

Ocasionar mínimes molèsties al vianant

2.

No ocupar els espais destinats a l’expansió dels nens.

3.

Ocuparan preferentment el costat de l’establiment.

4.
Intercalar amb altres obstacles ja existents, per a no crear noves molèsties i
condicionants.
En tots els casos sempre es deixarà una amplada de pas mínima lliure de 1,5 metres, a
excepció d’elements puntuals en què es podrà limitar a 1 metre, d’acord amb la normativa
corresponent d’accessibilitat.
b)
En places, jardins i passejos urbanitzats, podran ser ocupats part dels espais
considerats com per als vianants, excloent els destinant a jocs infantils, jardins, marquesines,
miradors, etc..

c)
Materials i condicions estètiques dels vetlladors: En aquelles vies o carrers principals,
passeigs, zones de vianants, places o qualsevol espai públic que per les seves característiques
requereixi un tractament harmònic amb l’entorn, les condicions estètiques dels vetlladors
autoritzats, materials, tendals i elements de delimitació física de l’espai d’ocupació a la via
pública hauran de complir les prescripcions dels servis tècnics municipals incorporades a la
llicència. Les peticions hauran d’incorporar model, forma i color dels elements o plànols dels
mateixos.
Article 17
Es posarà especial atenció a ordenar les cadires i cenyirles al costat de les taules quan quedin
desocupades.
Article 18
Serà obligatori col·locar en lloc visible l’imprès que facilitarà aquesta Administració Municipal,
en el qual constarà:


Nom i adreça de l’autoritat



Superfície del vetllador, tendals, nombre de taules...



Condicions a què queda subjecta la llicència



Horaris d’ocupació

INSPECCIÓ I SANCIONS
Article 19
Els Serveis Tècnics Municipals tindran cura del compliment del disposat en la present
Ordenança o altres complementàries i de general aplicació, i proposaran a l’Alcaldia les accions
a exercir.
Article 20
A aquest efecte, les faltes o infraccions seran considerades lleus, greus o molt greus, segons la
seva naturalesa o freqüència amb que es produeixin.
1.

Es consideraran faltes lleus:



El retard ocasional en la neteja de l’espai autoritzat



Deixar les cadires desordenades quan quedin desocupades



No exposar en lloc visible l’imprès sobre les característiques de la llicència.



L’ ocupació de la via pública amb més superfície de l’ autoritzada, sense perjudici que l’
Ajuntament practiqui la corresponent liquidació de conformitat amb la taxa que regula
l’ ocupació de la via pública, per la diferència de la superfície realment ocupada i
autoritzada.

2.

Constituirà falta greu:



La reincidència en la comissió de faltes lleus.



L’ocupació de la via pública sense llicència.



La manca generalitzada de neteja de l’espai autoritzat i el seu entorn.



La instal·lació d’aparells acústics o altres elements no permesos.



L’ incompliment dels horaris establerts en l’ article 4 d’ aquesta ordenança.



La publicitat o instal·lació de tendals sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament.



La instal·lació de les escomeses de forma perillosa.

3.

Es considerarà falta molt greu:



La reincidència en dos o més faltes greus.

Article 21
La imposició de les sancions establertes en aquesta ordenança es regeixen per la normativa
vigent en matèria de procediment sancionador.
1.

Les anteriors faltes podran ser sancionades en la forma següent:



Faltes lleus: multa de fins 750 euros



Faltes greus: multa de 750 euros fins a 1.500 euros

2.

Les faltes molt greus se sancionaran amb multes de 1.500 euros fins a 3.000 euros.

LLICÈNCIA
Article 22
No s’atorgarà cap llicència de vetllador als establiments que no disposin de la preceptiva
llicència d’obertura o no es donin les condicions assenyalades. Tampoc s’atorgarà la llicència
de vetllador a aquells titulars d’establiments que l’any anterior, o anys anteriors consecutius,
hagin comès una infracció molt greu de les tipificades en l’article 20.

La llicència es concedeix a precari. Tanmateix la llicència es concedirà sense perjudici de
tercers, sense dret d’indemnització en el supòsit de revocació i amb subjecció a l’estricte
compliment d’aquesta ordenança i resta de disposicions que li siguin d’aplicació, i ficarà la
durada temporal o permanent d’ocupació de la via pública, el número de mòduls autoritzats i
la seva superfície.
La superfície a ocupar pel vetllador a la via pública i número de taules serà coincident amb
l’autorització atorgada. El perímetre de la superfície autoritzada haurà d’estar degudament
senyalitzat a la vorera d’acord amb els criteris que en cada cas estableixi el servei tècnic
municipal.
El titular de l’autorització ha de permetre i facilitar les inspeccions que l’autoritat competent
acordi en qualsevol moment, i a tal efecte té l’obligació de disposar de la llicència en el propi
local i col·locarla la en un lloc visible.
Article 23. Resolució
Les llicències de vetlladors s’han d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini d’un
mes. Aquest termini es començarà a comptar a partir del dia de la presentació de la sol·licitud.
Vençut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució expressa, la llicència haurà
d’entendre’s denegada i no es podran entendre adquirides facultats relatives al domini públic.
El termini per a la resolució i notificació de la llicència es suspendrà quan es requereixi a
l’interessat l’aportació de documentació o l’esmena de deficiències, de conformitat amb allò
que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Transcorregut el termini concedit per a l’esmena de les deficiències sense que aquestes hagin
tingut entrada a l’Ajuntament, es tindrà per desistit a l’interessat en la seva petició prèvia
resolució, la qual haurà de notificarse.
Article 24. Revocació de les llicències
En qualsevol moment l’Alcalde o Regidor delegat per les causes enumerades en aquesta
ordenança, podrà revocar, de forma motivada, la llicència atorgada i requerir al titular la
mateixa, perquè suprimeixi immediatament el vetllador de la via pública.
En el supòsit d’incompliment de l’ordre de retirada del vetllador l’Ajuntament procedirà a
l’execució subsidiària a costa de l’obligat i al dipòsit de les taules i cadires al magatzem
municipal, a l’empara d’allò que disposa l’article 99 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques
DOCUMENTACIÓ I REQUISITS DE LA SOL∙LICITUD
Article 25. Documentació
Les sol·licituds hauran de presentarse per duplicat mitjançant instància normalitzada
acompanyada de la documentació que es detalla a continuació:



Imprès instància normalitzada.


Dades personals del titular de l’establiment: nom i cognoms, adreça a efectes de
notificacions i fotocòpia del DNI i/o CIF.

Fixació de la durada de l’ocupació i superfície a ocupar, en mòduls bàsics de 1,80 x
1,80 equivalents a 3,24 metres quadrats, 1 taula/ 4 cadires.

Plànols per duplicat a escala 1/200 de situació de la instal·lació, del mobiliari urbà i
arbrat existent, degudament acotats els mòduls d’ocupació en relació amb el seu entorn. Així
com de la instal·lació elèctrica, sempre que el vetllador disposi d’enllumenat.

Fotografies a color del mobiliari a emprar, o catàleg comercial, i característiques
tècniques.


Còpia de la assegurança de responsabilitat civil i del rebut vigent.

Únicament podran sol·licitar llicència per a la instal·lació de vetlladors a la via pública les
persones físiques, jurídiques o comunitat de béns, que siguin titulars de les activitats que
comptin amb la corresponent llicència d’obertura o permís municipal ambiental.
Article 26. Taxes
Seran d’aplicació les taxes que en el seu cas aprovi l’Ajuntament mitjançant la corresponent
Ordenança Fiscal.
Disposició final:
La present ordenança entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província i transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'
abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

