
 
 

Nous elements i mobiliari provisionals a les terrasses  
A partir del dilluns 23 de novembre de 2020 

Ateses les noves mesures emeses pel Govern de la Generalitat relatives a l’obertura de 
les terrasses dels establiments de restauració, l’Ajuntament valora la possibilitat 
d’instal·lar de manera provisional nous elements i mobiliari dins l’espai d’ocupació de la 
via pública, a condició que es compleixin tant les mesures de seguretat, higiene i 
prevenció establertes a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, 
la normativa municipal vigent d'aplicació, i les condicions i requisits acordats per a la 
col·locació d’aquests elements, amb especial atenció a la preservació de l'espai 
necessari per als vianants i sense perjudici de les indicacions i instruccions que puguin 
dictar el Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. 

Tots els elements que s’instal·lin s’hauran de tenir ben conservats i mantinguts per part 
del titular de la terrassa.   

Elements/mobiliari i models:  

- ESTUFES: Només pot sol·licitar permís per col·locar estufes l’establiment que disposi 
de llicència municipal vigent per col·locar taules i cadires a la via pública. El permís de 
les estufes es limita a la temporada compresa entre els mesos d’octubre i abril. 

El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny dels elements que configuren la 
terrassa. Les estufes s’han de retirar diàriament, igual que la resta de mobiliari, d’acord 
amb l’horari de la terrassa autoritzat establert per normativa.  

La totalitat d’elements i mobiliari susceptibles de ser instal·lats a les terrasses no pot en 
cap cas sobrepassar els límits establerts en l’àmbit de l’autorització.  

a) ESTUFES DE GAS PROPÀ (GLP) Les estufes han de ser models homologats i 
s’han d’adaptar a la normativa europea fixada en la Directiva 90/396/CEE, de 29 de juny 
de 1990, relativa a la proximitat de les legislacions dels estats membres que fa referència 
als aparells de gas o, si escau, aquella que resulti d’aplicació i estigui vigent en cada 
moment. L’estructura de les estufes ha d’anar protegida amb una carcassa o similar que 
impedeixi la manipulació d’aquells elements que emmagatzemin el gas propà.  

L’establiment ha de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en un 
lloc de fàcil accés.  

*DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNT AMB LA PRIMERA SOL·LICITUD: 
Garantia de qualitat de les estufes i certificat d’homologació de la Comunitat Europea. 
Catàleg on s’indiqui el model, les característiques, el material, el color, les dimensions, 
etc. de l’estufa. En el termini de 15 dies posteriors a la col·locació s’ha de presentar 
l’assegurança de responsabilitat civil vigent en la qual es reculli la instal·lació d’estufes 
a la via pública i contracte amb l’empresa de manteniment i subministrament 
especialitzada en instal·lacions de GLP i els seus derivats.  

*DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD DE 
RENOVACIÓ: Assegurança de responsabilitat civil vigent en la qual es reculli la 
instal·lació d’estufes a la via pública. Contracte amb l’empresa de manteniment i 
subministrament especialitzada en instal·lacions de GLP i els seus derivats.  



 
b) ESTUFES ELÈCTRIQUES  No es permet la instal·lació provisional de cap 
conductor elèctric a nivell del sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants 
o usuaris de les terrasses ni cap d’aeri que pugui generar un impacte visual negatiu.  

La instal·lació elèctrica de subministrament de les estufes ha de ser soterrada. La 
instal·lació elèctrica a les terrasses ha de complir el Reglament electrotècnic de baixa 
tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-BT. Finalitzat l’horari d’atenció al 
públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense subministrament elèctric la instal·lació.  

*DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA PRIMERA SOL·LICITUD: Projecte de 
la instal·lació signat pel tècnic titulat competent.  

*DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ: 
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per una empresa instal·ladora 
autoritzada, degudament tramitat per una EIC (Tüv Rheinland o ECA). 

 

- MAMPARES RÍGIDES: Només pot sol·licitar permís per col·locar mampares rígides 
l’establiment que disposi de llicència municipal vigent per col·locar taules i cadires a la 
via pública. La col·locació d’aquests elements té la finalitat de limitar l’espai 
perimetral d’ocupació de la terrassa, sense que amb cap cas tinguin consideració 
de tancaments/parets. Per consegüent, haurà de garantir-se la circulació d’aire a la 
terrasses.  

No es permetrà la col·locació de mampares rígides amb la finalitat de separar 
taules/agrupacions de taules dins l’espai d’ocupació de la terrassa. 

Només es podran col·locar els models de mampares rígides proposats per aquesta 
Corporació i que, en tot cas, hauran de complir amb els requisits següents: 

1. Hauran de ser transparents de vidre o metacrilat. 

2. Entre 1’60 i 1’80 m d’alçada. 

3. Es podran instal·lar fins a tres laterals només en les terrasses autoritzades sobre la 
calçada. En els altres casos, només es permetrà instal·lar 2 laterals.  

4. En els supòsits d’ordenacions singulars on existeixi una agrupació de diferents 
terrasses, la sol·licitud per instal·lar les mampares rígides s’haurà de realitzar de forma 
conjunta entre els diferents titulars d’aquestes. 

5. No es podran fixar al paviment. Segons els models proposats, hauran de tenir rodes.  

6. En el cas de disposar de jardinera, aquestes hauran de contenir plantes naturals i 
vives.  

 

- TARIMES: Només pot sol·licitar permís per col·locar tarimes l’establiment que disposi 
de llicència municipal vigent per col·locar taules i cadires a la via pública. Només es 
podran col·locar els models de tarimes proposats per aquesta Corporació i que, en tot 
cas, hauran de complir amb els següents requisits: 

1. No es permetran tarimes sobre vorera i sí, sobre calçada per evitar problemes 
d’accessibilitat.  

Dins del Barri vell aquestes tarimes no es podran instal·lar. 



 
2. MATERIALS:  Fusta, composite o similar. Amb tractament antilliscant i protecció al 
exterior. Colors marronosos foscos.  

3. COL·LOCACIÓ: Fixació del rastells al paviment amb una peça de suport regulable o 
un plot. Sobre els rastells es col·locaran els perfils ajustats amb grapes d’unió. Per un 
millor acabat, es aconsellable cobrir els extrems lluïres amb un perfil simple segons el 
model disposat en forma de “L” o amb jardineres. 

S’acceptarà la col·locació de tarimes modulars.  

4. NETEJA: Per una millor neteja i encaix amb la vorera i sobretot per deixar lliure la 
circulació de l’aigua de pluja per sota de la tarima i evitar obstruccions s’haurà de 
col·locar una peça metàl·lica d’acabat que sigui abatible i permetre la neteja dels 
embornals. 

El titular de la llicència és el responsable de mantenir neta la terrassa, i en concret l’espai 
sota-tarima. 

5. ACABATS DE LES TARIMES I PROTECCIÓ. 

- Protecció amb barana de perfils metàl·lics de secció petita i simple. 

- Amb jardineres segons model aprovat per l’Ajuntament. 

- Amb jardinera i protecció anti-fred de mampares de vidre o metacrilat, segons mides 
establertes.    

 

- JARDINERES: Només es podran col·locar les jardineres d’acord amb el model adjunt, 
excepte si estan integrades a les mampares rígides. La vegetació que s’hi planti ha de 
ser natural i s’ha de mantenir. 


