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  CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 
 

Article 62.  Infraccions  
1. Les infraccions tipificades per la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, 
de medi ambient i d’urbanisme són sancionades d'acord amb la regulació respectiva. 
2. A més, constitueixen infraccions administratives a aquesta Ordenança les accions i les 
omissions que contravenen les obligacions, els deures, les càrregues i les prohibicions 
que s’hi estableixen. 
3. Les infraccions que tipifica aquesta Ordenança es classifiquen en infraccions molt 
greus, greus i lleus. 
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Article 63. Infraccions molt greus  
Tenen el caràcter d’infracció molt greu: 
a) Instal·lar una terrassa a l’espai d’ús públic sense llicència o fora del període autoritzat, 
si això comporta una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, 
immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, o el 
normal desenvolupament d’activitats de tota classe o la salubritat o l’ornament públics. 
b) Incomplir l’horari de tancament en més de seixanta minuts, si això comporta una 
pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa la 
tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, o el normal 
desenvolupament d’activitats de tota classe o la salubritat o l’ornament públics. 
c) Incomplir tres o més vegades els requeriments específics formulats per l’Administració 
municipal, si comporta una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera 
greu, immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones o 
al normal desenvolupament d’activitats de tota classe o a la salubritat o a l’ornament 
públics, i serà d’aplicació el disposat a l’article 66. 
d) Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 50 per cent dels mòduls o de la superfície 
autoritzats 
e) Reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada l’ample lliure de la vorera de forma que 
pertorbi greument o impedeixi el pas dels vianants. 
f) Produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb 
incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança. 
g) Promoure la celebració d’actuacions en viu no autoritzades. 
 

  Article 63. Infraccions molt greus  
Tenen el caràcter d’infracció molt greu: 
a) Instal·lar una terrassa a l’espai d’ús públic sense llicència o fora del període autoritzat.  
 
 
 
b) Incomplir l’horari de tancament en més de quaranta-cinc minuts. 
 
 
 
c) Incomplir dos o més vegades els requeriments específics formulats per l’Administració 
municipal, quan aquests tenen la consideració d’infracció greu i serà d’aplicació el 
disposat a l’article 66. 
 
 
d) Excedir l’ocupació de la terrassa en més de 6 mòduls dels autoritzats  o del 50 per 
cent dels mòduls o de la superfície autoritzats 
e) Reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada l’ample lliure de la vorera de forma que 
pertorbi greument o impedeixi el pas dels vianants o dificulti el pas a persones de 
mobilitat reduïda. 
f) Produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb 
incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança. 
g) Promoure la celebració d’actuacions en viu no autoritzades. 
h)Ocupar els escocells dels arbres amb algun element u objecte de la terrassa o de 
l’establiment principal. 
j) Instal·lar equips musicals i altres elements de megafonia. 
 

Article 64. Infraccions greus  
Tenen el caràcter d’infracció greu: 
a) Instal·lar una terrassa a l’espai d’ús públic sense llicència o fora del període autoritzat 
 
b) Incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en més de trenta minuts i en 
menys de seixanta minuts. 
c) Incomplir tres o més vegades els requeriments específics formulats per l’Administració 
Municipal. 
d) Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 20 per cent i fins al 50 per cent dels 
mòduls o de la superfície autoritzats. 
e) Reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada, l’ample lliure de la vorera de forma que 
pertorbi el pas dels vianants. 
f) Instal·lar a les terrasses elements no autoritzats. 
g) Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb 
incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança. 
h) Instal·lar equips musicals i altres elements de megafonia. 
i) Incomplir l’obligació de retirar i/o recollir els elements de les terrasses en finalitzar el 
seu horari de funcionament. 
j) Tancar els límits de la terrassa amb materials no autoritzats, siguin o no transparents. 
k) Exhibir qualsevol mena de publicitat no autoritzada als elements de la terrassa. 
 
l) Servir a la terrassa productes alimentaris no autoritzats a l’establiment de restauració 
o assimilat al que està vinculada. 
m) Presentar en els procediments relatius a les terrasses documents o dades que no 
s’ajustin a la realitat. 
n) No disposar de la pòlissa d’assegurança en vigor. 
o) Cedir l’explotació de la terrassa a una persona que no sigui el titular de la llicència. 
p) No efectuar la comunicació de la transmissió de llicència de terrassa. 
q) Tolerar la celebració d’actuacions en viu no autoritzades. 
r) Impedir o obstaculitzar la funció inspectora. 
 

  Article 64. Infraccions greus  
Tenen el caràcter d’infracció greu: 
a) Incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en més de trenta minuts i en 
menys de quaranta-cinc minuts. 
b) Incomplir dos o més vegades els requeriments específics formulats per l’Administració 
Municipal, quan aquestes tenen la consideració d’infraccions lleus. 
c) Excedir l’ocupació de la terrassa en més en més de 4 mòduls  dels autoritzats o del 20 
per cent i fins al 50 per cent dels mòduls o de la superfície autoritzats. 
d) Reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada, l’ample lliure de la vorera de forma que 
pertorbi el pas dels vianants. 
e) Instal·lar a les terrasses elements no autoritzats. 
f) Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb 
incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança. 
g) Incomplir l’obligació de retirar i/o recollir els elements de les terrasses en finalitzar el 
seu horari de funcionament. 
h) Tancar els límits de la terrassa amb materials no autoritzats, siguin o no transparents. 
i) Exhibir qualsevol mena de publicitat no autoritzada als elements de la terrassa. 
j) Servir a la terrassa productes alimentaris no autoritzats a l’establiment de restauració o 
assimilat al que està vinculada. 
k) Presentar en els procediments relatius a les terrasses documents o dades que no 
s’ajustin a la realitat. 
l) No disposar de la pòlissa d’assegurança en vigor. 
 
m) Cedir l’explotació de la terrassa a una persona que no sigui el titular de la llicència. 
 
n) No efectuar la comunicació de la transmissió de llicència de terrassa. 
o) Tolerar la celebració d’actuacions en viu no autoritzades. 
p) Impedir o obstaculitzar la funció inspectora. 
q) modificar el perímetre de delimitació de la terrassa marcat al paviment. 
r) Incomplir les obligacions de neteja en les zones d’excel·lència de terrasses i del seu 
entorn, tant durant l’activitat com immediatament després de tancar-la al públic. 
 

Article 65.  Infraccions lleus  
Tenen el caràcter d’infracció lleu: 
a) No exhibir en lloc visible la cèdula de la terrassa, de manera que no sigui possible 
llegir-ne el contingut des de l’exterior del local. 
b) Excedir l’ocupació de la terrassa fins al 20 per cent dels mòduls o de la superfície 
autoritzats. 
c) Incomplir l’horari d’inici o de tancament de la terrassa en trenta minuts o menys. 
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d) Mancar al decòrum en l'acurat manteniment de les plantes o els seus suports 
(jardineres). 
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. 
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q)No atendre degudament les terrasses. S’entén que les terrasses no estan 
degudament ateses quan no és manté el seu ordre i neteja, i no s’atén al client 
directament a la terrassa. 
 

Article 66. Sancions per la comissió d'infraccions molt greus  
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a molt greus poden ser 
sancionades amb: 
a) Una multa de fins a 3.000 euros. 
b) La revocació de la llicència de terrassa en l’activitat en què s’ha comès la infracció i la 
inhabilitació per ser titular d’aquesta llicència per un període d’un any en cas de 
reincidència en la comissió d’infraccions molt greus en l’activitat esmentada. 
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Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a molt greus poden ser 
sancionades amb: 
a) Una multa de fins a 3.000 euros. 
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Article 67. Sancions per la comissió d'infraccions greus 
 Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a greus poden ser sancionades 
amb: 
a) Una multa de fins a 1.000  euros. 
b) L’avançament de l’hora de tancament fins a seixanta minuts per un període de fins a 
tres mesos, mesura que ha de ser aplicable, si escau, a la llicència objecte de renovació. 
c) La suspensió de l’eficàcia de la llicència de terrassa en l’activitat en què s’ha comès la 
infracció per un període de fins a dos mesos en cas de reincidència en la comissió 
d’infraccions greus en l’activitat esmentada. 
 

  Article 67. Sancions per la comissió d'infraccions greus 
 Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a greus poden ser sancionades 
amb: 
a) Una multa de fins a 1.500 euros. 
b) L’avançament de l’hora de tancament fins a seixanta minuts per un període de fins a 
tres mesos, mesura que ha de ser aplicable, si escau, a la llicència objecte de renovació. 
c) La suspensió de l’eficàcia de la llicència de terrassa en l’activitat en què s’ha comès la 
infracció per un període de fins a dos mesos en cas de reincidència en la comissió 
d’infraccions greus en l’activitat esmentada 

Article 68. Sancions per la comissió d'infraccions lleus  
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a lleus poden ser sancionades amb 
una multa de fins a 500  euros. 
 

  Article 68. Sancions per la comissió d'infraccions lleus  
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a lleus poden ser sancionades amb 
una multa de fins a 750 euros. 

Article 69. Graduació de les sancions  
1. La sanció imposada ha de ser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les 
circumstàncies 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 més 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 béns. 
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. 
2. Els criteris establerts a l’apartat 1 no es poden utilitzar per graduar la sanció imposada 
si s’integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció. 
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Article 70. Persones responsables  
1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança les persones 
físiques o jurídiques titulars de la llicència 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 solidària. 
2. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són responsables 
solidàries les persones físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o direcció que 
hagin comès 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. 
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1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança les persones 
físiques o jurídiques titulars de la llicència 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 solidària. 
2. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són responsables 
solidàries les persones físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o direcció que hagin 
comès 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 
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Article 71. 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 tres anys. 
b) En el cas de les infraccions greus, als dos anys. 
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 71. 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 tres anys. 
b) En el cas de les infraccions greus, als dos anys. 
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. 
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c) En el cas de les sancions per infraccions lleus, a l’any 

Article 72. Procediment sancionador  
El procediment per sancionar les infraccions tipificades en aquesta Ordenança és 
l’establert a l’Ordenança reguladora del procediment sancionador, aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal el 26 de març de 2010. 
 

  Article 72. Procediment sancionador  
El procediment per sancionar les infraccions tipificades en aquesta Ordenança és 
l’establert a l’Ordenança reguladora del procediment sancionador, aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal el 26 de març de 2010. 
 



 

 

Article 73. Caducitat 
El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i se n’ha d’haver notificat la resolució en 
el termini màxim de sis mesos des que es va obrir, llevat que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes per la legislació de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú que comporti la interrupció del còmput. 
Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de les actuacions, d’acord amb el 
que estableix la dita legislació. 
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Article 74. Mesures provisionals 
1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió d’infraccions molt 
greus, greus o lleus, l’òrgan competent 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 59 i 60. 
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’òrgan sancionador ha d’adoptar la mesura 
provisional de prohibir la transmissió de la llicència, en els termes que estableix l’article 
50. 
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. En aquest cas, la 
durada de la mesura provisional computa, si escau, a l’efecte del compliment de la 
sanció. 
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