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Número de registre 6506

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Aprovació definitiva Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per a terrasses i
similars

ANUNCI

El  Ple  de  la  Corporació  del  dia  29  de  juliol  de  2021  va  aprovar  definitivament  l’ordenança  municipal
reguladora  de  l’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules,  cadires,  tendals,  jardineres,  i  similars  derivats
d’activitats comercials com bars, restaurants i  altres per a terrasses i  similars, el  text  de la qual queda
redactat com s’indica al següent annex.

Atès el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, es procedeix a la
publicació íntegra del text de l’esmentat Reglament.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de la
publicació d’aquest edicte, tot això de conformitat amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998. No obstant això, d’acord amb el que preveu la
llei 39/2015, d’1 d’octubre, els interessats poden exercitar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

ANNEX
Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, tendals, jardineres, i
similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per a terrasses i similars
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TITOL VIII
Espai entre ocupacions 

TITOL IX
Edificis d’interès històric o artístic 

TITOL X
Infraccions i sancions

TITOL XI
Procediment sancionador

Disposició transitòria 

Disposició final 

Preàmbul
La present Ordenança es justifica en la necessitat de disposar d’un marc normatiu de caràcter general que
reguli la utilització dels espais públics municipals. Partint de la premissa el caràcter preferent del seu ús
comú general, es tracta d’establir el règim d’activitats que resultin d’interès general.

Amb aquesta Ordenança, es pretén regular la distribució de l’espai de vianants públic, adequant l’estètica de
les instal·lacions a l’entorn de la seva ubicació, pretenent-dotar d’atractiu singular l’espai urbà de Mollerussa
i millorar la qualitat de la ciutat, tant per al visitant com per a la població local.

Amb el referit objectiu, i a l’empara de les competències de l’Ajuntament de Mollerussa en matèria de béns
de domini  públic,  l’Ordenança  s’empara  en  les  previsions  contingudes  en  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local , en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, i en el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
Béns de les Entitats Locals.

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. 
1. La present ordenança te com a finalitat la regulació de l’aprofitament de l’espai públic per a la ocupació
temporal amb taules, cadires, tendals, vetlladors, jardineres, estufes i altres de similars derivats d’activitats
comercials com bars, restaurants i altres.

2. Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars d’establiments que tinguin la
corresponent llicència d’activitat, o en el seu cas s’hagin sotmès al règim de intervenció que sigui d’aplicació
d’acord amb la legislació ambiental i d’activitats recreatives i d’espectacles públics. La llicència d’ocupació
va lligada a una llicència d’activitat. Si la llicència d’activitat deixa de tenir efecte, automàticament ho farà la
llicencia d’ocupació.

3. La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ pagament dels
drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa. 

4.  Atenent  a  allò  que  disposa  l’article  57  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre  pel  qual  s’aprova  el
Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de terrenys
d’ús  públic,  gaudeix  de la  naturalesa d’ocupació  temporal  i  de la  consideració  d’ús  privatiu sense que
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comporti  cap  autorització  per  la  transformació  o  la  modificació  del  domini  públic  objecte  d’ocupació.
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic.
Conseqüentment les sol·licituds de llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de
preveure el termini de l’ocupació

5. La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat inspectora de
l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la llicència i, en el seu cas, la
imposició de les sancions a què doni lloc l’incompliment.

6. Amb caràcter previ a l’ocupació de la via pública, s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal
davant l’Ajuntament de Mollerussa, acompanyada, de la documentació prevista en aquesta ordenança, i en
la que es preveurà el termini de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires o similars.

7. En el  cas de locals de pública concurrència, serà condició inexcusable per l’efectivitat de la llicència
d’ocupació de la via pública amb terrasses la presentació de la documentació que acrediti la contractació
d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil prevista en la normativa aplicable. Amb un import
mínim de 150.000,00 €

8. Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser revocada, sense
dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès públic, per ser l’ocupació de la
via publica incompatible o conflictiva amb el transit de persones i/o vehicles, o per l’ús abusiu que se’n fes.

9. Retirada de la via publica. Quan, prèvia ordre de l’Ajuntament, a manca de llicencia o revocada aquesta
l’interessat no procedeixi  a la retirada de les taules i  cadires, para-sols i  altre mobiliari  dins del  termini
atorgat,  la  retirada  serà  executada  subsidiàriament  per  l’Ajuntament,  essent  les  despeses  a  càrrec  de
l’interessat.

TÍTOL II
Delimitació de la superfície de via pública susceptible d’ocupació temporal 

Article 2
1.  La superfície o espai  de la via pública,  o del  seu vol,  de la qual  se n’autoritzi  l’ocupació temporal  i
precària, es delimitarà en tots els casos pels serveis municipals, sigui mitjançant senyals gràfiques al sòl,
per elements del propi paviment o qualsevol altre medi que es consideri oportú. En qualsevol cas, aquesta
superfície o espai es delimitarà gràficament en un plànol acotat a escala 1:100 o 1:50, segon els casos, que
s’adjuntarà a la llicència que s’atorgui, una còpia diligenciada per l’Ajuntament de la qual caldrà exposar al
interior de l’activitat beneficiaria de l’ocupació, en un lloc visible adjacent a l’entrada del local. 

2. Amb caràcter general s’estableix que:

a. Caldrà deixar una franja per al pas de vianants, entre la línia de façana i les instal·lacions autoritzades, la
qual serà com a mínim de 1’80 metres, llevat d’ordenacions per mobiliari  urbà, fanals, bústies, guals, o
d’aquells especials supòsits en els quals per raons específiques es determinarà una amplada inferior a la
abans esmentada. 

b. La llargada màxima autoritzada per a l’ocupació es correspondrà amb la façana de l’establiment o negoci.
Excepcionalment, previ informe favorable dels serveis tècnics i en el cas en que el local o locals adjacents
es  trobessin  sense  activitat,  es  podrà  atorgar  llicència  per  la  ocupació  de  la  façana  dels  edificis
immediatament  contigus.  Aquesta  llicència  excepcional  quedarà  automàticament  revocada,  amb  dret  a
retorn de la part proporcional de la corresponent taxa, en el moment en que el local sense activitat tramités
la corresponent llicència o comunicació prèvia d’inici de la mateixa. 
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c. Les ocupacions s’autoritzaran sempre al damunt de la vorera, respectant el pas de vianants. La calçada
es reserva per a la circulació i l’estacionament de vehicles. Només s’autoritzarà l’ocupació a la calçada,
únicament  dels  espais  destinats  a  aparcament  de vehicles,  quan pel  tipus  d’activitat  no  sigui  possible
efectuar aquesta ocupació damunt de la vorera o es desaconselli  la seva ocupació, previ  informe de la
policia municipal i dels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

d. L’ocupació de la via pública o del seu vol, mai podrà impedir o obstaculitzar la circulació dels vianants o
dels  vehicles,  l’entrada  als  edificis  o  aparcaments,  les  sortides  d’emergència  i  l’accés  als  registres  o
elements singulars dels serveis o infraestructures urbanístiques. Tampoc podrà condicionar la funcionalitat
dels elements del mobiliari urbà com bancs, jardineres, fonts, etc.

e.  La superfície d’ocupació autoritzable no podrà superar  2 vegades la superfície útil  total  del  local  de
restauració al que estiguin vinculats.

f. Caldrà deixar una franja de pas de vianants, entre la línia de façana i les instal·lacions autoritzades, davant
d’establiment o negoci que serà com a mínim de 3 metres en places públiques, llevat d’ordenacions per
mobiliari urbà, fanals, bústies, guals o d’aquelles especials supòsits en els quals per raons específiques es
determinarà una amplada inferior a la abans esmentada.”

3.  En  el  cas  de  que  la  ocupació  d’una  activitat  pogués  suposar  un  impacte  visual  desproporcionat  o
indesitjable l’Ajuntament, previ informe dels serveis tècnics, podrà establir la necessitat de deixar espais de
pas o altres condicions que es considerin procedents, que no computarien a efectes de la quantificació de la
taxa.

4. Els tendals, veles o para-sols no podran superar en cap cas l’alçada màxima de 2,80 m i com a mínim
tindran una alçada lliure de 2,20 m, amb un serrell addicional de 0,20 m. 

5. Per cada tendal o para-sol solament es podrà tancar verticalment dos laterals. Aquests tancaments seran
amb materials transparents.

De manera orientativa, la superfície ocupada màxima per cada mòdul de terrassa, serà de:

Mòdul petit 2 m x 0,70 m correspon a 1 taula i 2 cadires
Mòdul gran 2 m x 2 m correspon a 1 taula i 4 cadires

5. Només s’acceptarà un cartell publicitari o pissarra per activitat, que no podrà ocupar l’espai lliure destinat
als vianants o vehicles. No s’admetrà altra publicitat que la del nom comercial de l’establiment.

6. Es podran col·locar jardineres dins de l’àrea de l’ocupació, amb una alçada màxima –plantació inclosa- de
1,20 m. L’alçada màxima de la jardinera serà de 0,50 m.

7. Per obtenir  autorització per a la implantació d’una terrassa, caldrà aportar  documentació gràfica que
defineixi amb precisió i detall, els materials, els colors, els acabats, la posició i distribució de les taules, les
cadires i els elements de tancament i cobriment, si fos el cas. Aquesta documentació gràfica contindrà una
planta, a escala adequada, mínim escala 1:100 o 1:50 segons els casos, de distribució dels elements en
relació a les façanes de les edificacions (portals, aparadors, etc) i  als elements d’urbanització (voreres,
esglaons, arbres, escocells, fanals, papereres, fonts, bancs, etc).

8.  Per  iniciativa  privada  o  pública,  es  podran  tramitar  projectes  de  terrasses,  referits  a  un  conjunt
d’establiments d’una àrea continua i unitària, que determinin un model homogeni d’obligada observança. En
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el procediment, el projecte se sotmetrà a informació pública de 20 dies i a la consideració de les persones
propietàries dels locals situats a l’àmbit afectat, prèviament a la resolució de l’Ajuntament.

9. Tot el mobiliari i elements auxiliars autoritzats en l’ocupació, estaran en correcte estat de conservació, de
neteja i de manteniment.

10. A les terrasses situades a sota d’espais porxats, caldrà garantir l’espai lliure pel pas de vianants d’1,8 m
d’amplada. En aquest espai solament podran instal·lar-s’hi tendals o veles adossades a la façana exterior
del porxo; en cap cas es permès instal·lar-hi cap tipus de tancament vertical fix o mòbil a l’interior del porxo. 

11. Es prohibeix la instal·lació a l’espai públic d’elements de cobriment que no siguin de materials tèxtils o
plàstics. No es permet la instal·lació de sostres rígids, de pèrgoles o similars.

TÍTOL III
Condicions de seguretat 

Article 3
Els  establiments  estan  obligats  a  mantenir  les  instal·lacions  en  perfectes  condicions  per  a  garantir  la
seguretat  dels  vianants  i  dels  seus  clients  i  personal  assalariat.  Tanmateix  hauran  de  disposar  de  la
corresponent pòlissa de responsabilitat civil en els termes descrits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, que
inclourà l’àmbit de la ocupació. 

Article 4
Les tarimes o plataformes de fusta ubicades en calçada s’hauran de senyalitzar amb catadiòptrics, en les
condicions establertes en els annexos de la present Ordenança, i la seva instal·lació haurà de garantir la
correcta evacuació de les aigües pluvials. 

TÍTOL IV
Obligacions dels titulars de la llicència 

Article 5
Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a:

1. Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència.

2.  Respectar  estrictament  la  superfície  o  espai,  o  vol,  per  al  qual  se li  ha atorgat  llicència  d’ocupació
temporal i precària.

3.  Mantenir  la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així  com els elements que s’hi
continguin  (tendals,  para-sols,  jardineres,  taules,  cadires...),  en  les  degudes  condicions  de  neteja,
manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la superfície ocupada al finalitzar la jornada,
en les mateixes condicions

4. No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns.

5. Respectar els horaris que es fixin.

6.  Respectar  les  condicions  de la  llicència  i/o  aquelles  altres  obligacions  específiques  que s’hi  puguin
incloure per raons d’interès públic.
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7. Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat del mobiliari i la
resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas caldrà plegar per tal d’ocupar el
menor espai possible. En cap cas es podran deixar apilades taules i/o cadires a la via pública d’un dia per
l’altre. Excepte autorització expressa en espai habilitat a tal efecte.

8. Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic per les terrasses,
caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa.

9. Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.

10. No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada

11. Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments o altres serveis
públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva ocupació.

12. Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa, derivats de la seva
utilització.

TÍTOL V
Horaris 

Article 6
1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les normatives
generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria. Excepcionalment, i en el  cas de
detectar-ne  alteracions  en  la  pacífica  convivència  o  molèsties  al  veïnat,  l’Ajuntament  podrà  limitar  en
qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i efecte de garantir el descans veïnal, intentant
compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic. 

2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució posterior
degudament motivada i notificada. 

3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris d’obertura
i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via pública o del seu
vol. 

4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà autoritzar
dins del següent horari:

INICI FINALITZACIÓ

De diumenge a dijous (ambdós inclosos) 8 hores (*) 00,30 hores
Divendres, dissabtes i vetlles de festius 8 hores 1,30 hores

(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es podran
instal·lar terrasses abans de les 15 hores.

En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i vibracions 

En  cas  d’incompliment  de  la  present  condició  o  l’existència  de  denúncies  per  molèsties  de  sorolls,
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer retirar de la
via pública els elements integrants de les terrasses.

TÍTOL VI
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Condicions tècniques 

Article 7
1. Les instal·lacions elèctriques que puguin existir en les ocupacions de la via pública –estufes, ventiladors,
elements d’il·luminació, etc- requeriran autorització expressa de l’Ajuntament, i hauran d’estar adaptades a
la normativa de seguretat industrial d’aplicació, al reglament electrotècnic de baixa tensió i complir totes les
normes sectorials, reglaments, ordenances o altra normativa tècnica que hi siguin d’aplicació, i no podran
ser arran de terra sinó aèries. 

2.  Els  establiments  que  tinguin  autoritzada  la  col·locació  de  taules  i  cadires  podran  col·locar  estufes
d’exteriors, que tinguin homologació per la UE: 
- De gas: fins a 500 W/m2
- Elèctriques: fins a 150 W/m2

No han de ser mai aparells fixos i s’han de retirar i emmagatzemar dins del local fora de l’horari de l’activitat
de la terrassa. L’estructura de l’estufa haurà d’anar protegida amb una carcassa o semblant que impedeixi la
manipulació d’aquells elements que continguin el  gas propà. En tot cas, el  titular de l’activitat haurà de
disposar dels corresponents extintors de pols ABC, en un lloc fàcilment accessible. 

Queden prohibides les estufes domèstiques o decoratives.

3. En qualsevol cas, queda establert com a clàusula expressa que les responsabilitats que es puguin derivar
de les instal·lacions o ocupacions autoritzades, en tot el seu abast, recauran sobre el titular de l’establiment
o negoci. 

4. Els titulars dels establiments autoritzats seran els responsables de desmuntar o retirar els elements o
mobiliari que ocupa la via pública els dies de fort vent o tempesta. En especial hauran de retirar-se els
para-sols, tendals i mampares sempre que hi hagi la previsió de climatologia adversa.

5. No es permet la instal·lació de cap tipus d’element o aparells de reproducció musical, ni aparells de TV, ni
la realització d’actuacions o música en viu a les terrasses ubicades a l’exterior dels establiments que ocupin
sòl de domini públic, sinó es disposa d’una autorització expressa per part de l’Ajuntament.

6.  No  obstant,  es  podran  realitzar  excepcions  a  aquest  punt  en  aquells  supòsits  en  què  l’Ajuntament
acceptés puntualment la seva autorització per motius d’interès popular (celebracions d’actes lúdics, culturals
o recreatius, festes del barri, festes majors, o d’altres actes similars) o de promoció econòmica degudament
ponderats.  En aquest  cas,  caldrà  sol·licitar  autorització  expressa i  es  podrà atorgar  sempre i  quan les
característiques  de  l’emplaçament  ho  permetin  i  es  duguin  a  terme  les  mesures  preventives  que  es
considerin oportunes per a la minimització de molèsties en matèria de contaminació acústica. 

7. En tot cas totes les instal·lacions hauran de complir els requisits establerts a la Llei 21/2013 de 9 de
desembre de avaluació ambiental, el Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, que aprova el Reglament
de eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries
EA-01 a EA-07, o allò que es determini a la normativa sectorial d’aplicació en cada moment. 

TÍTOL VII
Criteris per l’autorització d’ocupacions en determinades zones:

Article 8
Ocupacions situades damunt la vorera:
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Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins un màxim
de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants.

1.  Quan el  perímetre de l’ocupació es situï  a menys d’1m de la calçada destinada als  vehicles,  caldrà
instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements de senyalització
d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà alineada amb la part interior
de la vorada.

2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un espai de
3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles.

Article 9
Ocupacions situades a la calçada: 

1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent a la
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 

2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o zona, per
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 

3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i inclouran la
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació específica.

Article 10
Ocupacions situades als passeigs:

1. A la part central dels passeigs

a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi l’activitat
principal.

b).  La seva amplada  màxima es  limitarà  a  l’eix  del  passeig.  En el  cas  que hi  hagin  dues ocupacions
confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m d’amplada mínima.

c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols.

2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs:

a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols.

3. En els passeigs amb porxos:

a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos.

b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels porxos. Només
estaran permesos els para-sols.

Article 11 
Ocupacions situades a les places:
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1.  La  profunditat  màxima  de  les  ocupacions  de  les  places  es  determinarà  pels  Serveis  tècnics  de
l’Ajuntament  atenent  a  la  superfície i  disposició  de cada  plaça en concret,  però com a  norma general
l’ocupació  permesa  per  a  un  establiment  s’haurà  d’emplaçar  a  l’espai  situat  entre  una  línia  paral·lela
separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de la plaça a l’espai que
confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa justificada es podrà autoritzar una
profunditat superior.

2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la superfície de
la plaça.

3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els quals
podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 

4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació d’espais o de
qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet la possibilitat d’instal·lar
jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics.

Article 12
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 

1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de la
població,  l’Ajuntament,  previ  informe  de  la  policia  municipal  i/o  dels  serveis  tècnics,  podrà  denegar
justificadament  l’atorgament  de  llicències  d’ocupació  de  l’espai  públic  per  a  finalitats  comercials,  o
suspendre-les  de  manera  temporal  per  causes  d’interès  públic,  per  a  finalitats  cíviques,  lúdiques  o
esportives.

2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la present
normativa.

3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es podran
ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un cop finalitzat el
mercat, i en cap cas abans de les 15 hores.

TÍTOL VIII
Espai entre ocupacions 

Article 13
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure d’amplada
mínima d’1,8 m, per  a l’accés  a la voravia,  a l’entrada o portal  dels  edificis  o aparcaments,  als  propis
establiments o a una altra part de la via pública. 

2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de registre,
elements  de  senyalització  viària  vertical  i  horitzontal,  sortides  d’emergència,  així  com  tots  els  serveis
d’interès públic. 

3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que permeti
la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà variable en funció de la
morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 

TÍTOL IX
Edificis d’interès històric o artístic 
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Article 14
No s’autoritzarà  cap  ocupació  temporal  davant  o  al  voltant  d’edificis  d’interès  històric  o  artístic,  o  que
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 

TÍTOL X
Règim sancionador.

Article 15
Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança o a la resta de disposicions legals d’aplicació,
tindran la consideració d’infraccions administratives i seran sancionades per les lleis sectorials que siguin
d’aplicació en cada cas, lleva que puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals, en aquest
cas  l’Ajuntament  passarà  el  tant  de  culpa  a  l’ordre  jurisdiccional  competent  i  s’abstindrà  de  seguir  el
procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma. 

Article 16
1. La competència per sancionar les infraccions a les disposicions objecte d’aquesta Ordenança, correspon
a l’Alcalde, llevat que puguin constituir infraccions penals.

2.  L’Alcalde podrà delegar  aquesta competència  en el  membres  de la  corporació.  Aquest  resolució  de
delegació s’haurà de publicar al BOP i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com
a la pàgina web de l’Ajuntament.

Article 17
Les infraccions aplicables a aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus atenent al que
preveuen  els  articles  192.  193,  194  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre  del  patrimoni  de  les
administracions públiques. 

1. A mes de les faltes tipificades com a lleus en el text legal esmentats, tenen aquesta consideració les
següents:

a. L’ocupació d’una superfície major a l’autoritzada.

b.  La  producció  de molèsties  als  veïns  o  vianants  derivades  de l’ocupació  i/o  del  funcionament  de  la
instal·lació.

c. Impedir la circulació dels vianants i/o dificultar la visibilitat necessària per al transit.

d. Malmetre elements del mobiliari urbà propers a la instal·lació,

e.  Mantenir les taules i cadires apilades durant l’horari diürn.

f. La instal·lació d’aparells sense la deguda autorització.

g. Dipositar mobiliari, para-sols, envasos, caixes o altres estris al costat de la instal·lació.

h. La manca de civisme en l’espai públic i de neteja de l’espai ocupat.

i. No tenir a disposició dels agents municipals, la llicencia que acredita l’ocupació de la via publica.

j. Qualsevol altra falta que no estigui tipificada com a greu o molt greu.
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No te caràcter sancionador l’ordre de retirada de les taules i cadires i altres elements de mobiliari quan no es
disposa de la llicencia corresponent, quan s’ocupa un espai major de l’autoritzat o quan s’utilitza la via
publica com a magatzem de les taules i cadires. Aquesta mesura pot ser adoptada per l’Alcalde, després
d’haver donat audiència a les persones interessades

Article 18 
Les sancions es graduaran especialment atenint a la gravetat i a la transcendència del fet, al perill potencial
creat i a la reincidència.

Article 19 
Les  infraccions  lleus,  greus  o molt  greus,  seran sancionades amb multes  atenent  el  que preveuen els
articles 192 i 193 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les administracions públiques,
l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i l’article 237 del DL 2/2003
de 28 d’abril, el qual aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

TÍTOL XI
Procediment sancionador.

Article 20 
Per a la imposició de les sancions previstes es seguirà el  procediment previst en el  Títol  IV de la Llei
39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques. 

Article 21 
L’import de les sancions haurà de fer-se efectiu als òrgans de recaptació de l’Ajuntament, directament o a
través d’entitats de dipòsits, dins del 15 dies hàbils següents a la data en què siguin fermes, d’acord amb les
normes municipals que ho estableixin. 

Article 22
Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus als 2
anys i les imposades per faltes lleus al cap d’1 any.

El còmput d’aquest terminis s’efectuarà de conformitat amb el que estableix l’article 30 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Disposició transitòria 
Els establiments que en el moment de l’entrada en vigor de la present Ordenança, disposin d’elements de
terrassa que no s’ajustin a les seves prescripcions, hauran d’adaptar-se a aquests criteris en un termini de
divuit mesos a comptar des de l’entrada en vigor de l’esmentada Ordenança. 

Disposició final 
Les prescripcions d’aquesta Ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació de l’Estat o
la Generalitat, que siguin d’aplicació, s’entendran automàticament modificades en el moment en que se’n
produeixi la seva revisió.

Aquesta Ordenança, una vegada produïda la seva aprovació definitiva, i hagin transcorregut quinze dies
comptats des de que es produeixi la publicació del seu text íntegre en Butlletí Oficial de la Província, entrarà
en vigor al dia següent. Romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 

ANNEX I 
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Definicions:

A efectes d’aquest Ordenança s’entendran per:

a)  Terrassa:  tenen  la  condició  de  terrasses  els  espais  de  domini  púbic,  degudament  senyalitzats,  on
s’ubiquen taules, cadires, para-sols, veles, tendals… i d’altres com estufes, jardineres o testos, annexes a
un establiment d’hoteleria, restauració o assimilat situat en planta baixa. 

b) Vetllador: són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i que de forma total o
parcial necessitin d’una instal·lació a la via pública. 

c)  Mobiliari:  S’entén per  mobiliari,  la  instal·lació de taules,  cadires, estufes,  jardineres, arbusts, tendals,
carpes, veles i similars. 

Mobiliari auxiliar: No s’autoritza la col·locació de mobiliari auxiliar (armaris, neveres, barres, etc.) a la via
pública.  L’ajuntament  podrà  autoritzar,  en  els  casos  que  així  es  determinin,  la  instal·lació  provisional
d’elements auxiliars. 

d) Temporada: és el termini de vigència de l’autorització. La durada de l’autorització de terrasses, vetlladors i
mobiliari urbà podrà ser com a màxim d’un any. En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit.

• Llicència per temporada: 1 d’abril a 1 d’octubre

• Llicència anual: 1 de gener a 31 de desembre

e) Mòdul d’ocupació: és l’espai de terrassa ocupat amb taules i cadires:

• Mòdul petit 2 m x 0,70 m correspon a 1 taula i 2 cadires

• Mòdul gran 2 m x 2 m correspon a 1 taula i 4 cadires

ANNEX II

En els espais públics, els carrers i les places, situats al nucli antic de la població que han estat afectades per
les obres d’urbanització del Pla de barris, i més concretament a:

• Places: De l’Ajuntament, de Manel Bertran, Major, i del Pla d’Urgell

• Carrers: Diferents carrers de la Vila Closa, de Jacint Verdaguer, Ciutat de Lleida, Ferrer i Busquets (zona
d’accés a la Plaça del Pla d’Urgell).

Les ocupacions permeses es situaran dins de les zones delimitades al plànol que s’adjunta. 

En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als diferents
elements de mobiliari  urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents condicions
tècniques particulars:

Taules i cadires:
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No integraran
rètols o missatges publicitaris de cap tipus.
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- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 

- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 8017 – 8024 –
8025 – 8028 – 8029

- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors.
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Para-sols , para-vents i vetlladors:
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, etc) no
ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 

- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva composició no
permetrà la propagació de la flama.

- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 

Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres:
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.

-  En  cap cas  poden formar  part  d’una  barra  de servei  exterior,  o  per  realitzar  funcions  d’elaboració o
manipulació d’aliments o begudes.

- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, etc) no
ho permeten. 

-  No  es  poden  encorar  al  paviment,  i  els  seus  elements  de  recolzament  hauran  d’integrar  elements
protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars.

- S’han de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de l’hora de tancament de l’activitat de la terrassa.

ANNEX IV
Plànol de les àrees de la Vila Closa on s’hi poden
instal·lar terrasses

Mollerussa, 3 d’agost de 2021
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L’alcalde, Marc Solsona Aixalà
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