
PROTOCOL PER A L’AUTORITZACIÓ A PRECARI DE TAULES I CADIRES 

EN SOL DE TITULARITAT PRIVADA D’ÚS PÚBLIC 

 

Procedim a informar del següent protocol que regula aquests espais: 

1. L’Ajuntament té la competència per ordenar i autoritzar l’ocupació 

de l’espai privat i d’ús públic, establint una sèrie de criteris 

adreçats a vetllar per a la compatibilitat de l’ús públic i la utilització 

privada de la via pública ocupada per terrasses. De forma que 

l’autorització d’aquests elements serà a precari i ha de supeditar-se a 

criteris de minimització de l’ús privat front al públic, prevalent en els 

casos de conflicte la utilització pública d’aquest espai i l’interès general 

del ciutadà. 

2. Els titulars dels establiments de restauració hauran d’acreditar que 

disposen de l’autorització de la resta de propietaris de la comunitat a on 

pertany el bar o restaurant. De forma que, hauran de documentar que 

dita autorització ha format part de l’ordre del dia d’una reunió de la 

comunitat de propietaris i l’acord de la majoria per la instal·lació de la 

terrassa, mitjançant un escrit del President de la comunitat de propietaris 

informant de tots aquests aspectes. 

3. L’Ajuntament vetllarà per la seguretat del transit dels vianants i 

l’accessibilitat de tots els usuaris. De forma que, la instal·lació de la 

terrassa garantirà, en tot cas, un itinerari permanent lliure d’obstacles 

amb una amplada mínima d’1,50 metres arran de façana. 

4. Amb la col·locació de les taules i cadires s’ha de garantir en tot moment 

el funcionament dels serveis públics, i en especial els d’emergències. 

5. En aquests espais de titularitat privada i d’ús públic no es poden cobrar 

taxes per l’ocupació. En canvi sí es podria cobrar una taxa per 

l’atorgament de la llicència, sempre i quan, prèviament, s’inclogui en 

l’ordenança fiscal corresponent. 

6. L’horari d’inici de les terrasses serà a partir de les 8h del matí. La 

finalització del servei a la terrassa serà de dilluns a dijous i festius fins a 

les 00:30h, i divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a la 01:30h.  

Pel que fa als establiments que tenen l’horari reduït de 7h a 23h (horari 

vespertí), aquesta condició està vinculada a la insonorització que 

disposa l’establiment en compliment de l’Ordenança de soroll i 

vibracions. En aquests casos l’horari de la terrassa serà com a màxim 

l’horari autoritzat en la corresponent llicència de l’activitat. 


