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Núm. 5815
AJUntAment d’OLOt

Anunci d’aprovació deinitiva de la modiicació de l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses 

L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 21 de juny de 2018, va aprovar deinitivament la modiicació de l’Ordenança 
municipal per a la instal·lació de terrasses: criteris especíics per a les terrasses instal·lades al Firal d’Olot.

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació 
del text íntegre la modiicació de l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses: criteris especíics per a les terrasses 
instal·lades al Firal d’Olot.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El termini per a la interposició del recurs és de dos mesos, a partir del dia següent 
al de la publicació d’aquest anunci. També es pot interposar qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o reclamació 
previst en la legislació vigent.

Olot, 22 de juny de 2018 

Josep M. Corominas Barnadas 
Alcalde 

Modiicació de l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses.

Capítol 7: CRITERIS ESPECÍFICS PER A LES TERRASSES INSTAL·LADES AL FIRAL D’OLOT

Article 27.- Àmbit  d’aplicació. 

Les terrasses o instal·lacions accessòries dels establiments de restauració o assimilats, ubicades a l’àmbit del Firal d’Olot, que 
comprèn l’espai des de la illa del Teatre ins al Firalet i al Torín (Annex 4), es regeixen per les previsions d’aquest capítol, pel 
que fa les condicions d’ubicació, les superfícies a ocupar i les característiques tècniques i físiques dels elements a instal·lar. 

També els hi són d’aplicació, en allò que s’escaigui, la resta de l’ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses.

Article 28.- Deinicions bàsiques. 

a. Terrassa: ocupació d’un espai obert i lliure d’ediicació, en domini públic, amb elements de mobiliari mòbil com taules, 
cadires, para-sols i altres elements auxiliars, fàcilment desmuntables, per a ús públic i annexos a un establiment d’hostaleria, 
restauració o similar situat en planta baixa i únicament coberts per para-sols. 

b. Mobiliari: s’entén per mobiliari les taules, cadires i para-sols. La cadira és un element individual amb respatller, i a vegades, 
reposa-braços. 

c. Mobiliari auxiliar: s’entén per mobiliari auxiliar els mobles auxiliars, cablejat elèctric soterrat amb focus o estufes. 

d. Establiments d’hostaleria, restauració o similars: Els compresos en la normativa d’espectacles públics, les activitats 
recreatives i d’acord amb aquesta ordenança. 

e. Publicitat: forma de comunicació duta a terme per una activitat econòmica, que té per objectiu informar, persuadir o 
aconseguir un comportament determinat de les persones que reben la informació. 

f. Identiicació: tota expressió gràica encaminada a difondre entre el públic la informació de l’existència d’una activitat en el 
mateix indret on es du a terme. 
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Article 29.- Condicions generals d’ubicació de les terrasses.

1.- En la zona del Firal s’estableixen les següents condicions:

a.- Els criteris que determinen la ubicació de les terrasses són l’ús general de la via pública, l’accessibilitat i l’interès públic. En 
tot cas s’ha de permetre el pas de vianants, tant en el sentit longitudinal com transversal del Firal. 

b.- S’estableix un mòdul de terrassa, ubicat entre els escocells, en el sentit transversal del iral. Les dimensions d’aquest mòdul 
són de: 4,8m en el sentit longitudinal al Firal i 7,85m en el sentit transversal, amb una superfícies de 37,68 m2 per unitat. La 
terrassa en cap cas pot ocupar l’espai dels escocells (Annex 5.1).

Cada mòdul està equipat amb dos baines al paviment per acoblar-hi dos paraigües i un tercer oriici que dona accés a un 
passatubs que connecta la terrassa amb l’establiment. 

c.- Per assegurar el pas dels vianants en el sentit transversal del iral i a i que les terrasses no suposin un obstacle per la resta 
d’establiments del passeig, únicament es pot ocupar amb terrassa o vetlladors els mòduls que es mostren a l’Annex 5.2.

2.- En la zona del Torín s’estableixen les següents condicions:
a.- Els criteris que determinen la ubicació de les terrasses són l’ús general de la via pública, l’accessibilitat i l’interès públic. 
b.- S’estableix una zona de terrassa, ubicada a la zona àmplia de la vorera, i que no interfereix a la fàcil circulació de vianants. 
Les dimensions són les mateixes que l’àmbit dels dos para-sols: 2,5mx2,5m amb una superfícies de 12,5 m2. La terrassa en cap 
cas pot ocupar l’espai que no ocupa la projecció del para-sol (Annex 5.3).

El mòdul està equipat amb dos baines al paviment per acoblar-hi dos paraigües i un tercer oriici que dona accés a un 
passatubs que connecta la terrassa amb l’establiment.

Article 30.- Ocupació excepcional: mercats i ires. 

1.- Els dies de mercat els establiments, per tal de permetre el transcurs normal del mercat setmanal, no es poden ocupar 
els mòduls unitaris descrits en l’article anterior durant unes hores prèvies al mercat, per permetre’n el muntatge, durant 
el transcurs del mercat, ja que l’espai està ocupat pels marxants i durant unes hores posteriors al mercat, per permetre’n el 
desmuntatge i neteja.

Durant aquest període es permet ocupar un espai designat a la vorera per col·locar-hi un màxim de 5 taules individuals (màx. 
80cmx80cm), permeten el pas de vianants i sense ocupar la zona de circulació (Annex 5.4). 

2.- Els dies de ires, els establiments per tal de permetre el transcurs de l’esdeveniment provisional, no poden ocupar els 
mòduls unitaris descrits en l’article anterior, ja que l’espai està ocupat pels iraires. 

Durant aquest període es permet ocupar un espai designat al vial, ja que es prohibirà la circulació de vehicles (Annex 5.5).

Article 31.- Repartiment dels mòduls. 

Per garantir un repartiment equitatiu dels mòduls, s’estableix que cada establiment d’hostaleria o restauració disposi d’un 
màxim de 3 mòduls consecutius, amb una superfície total de 113,04 m2. 

Article 32.- Elements a instal·lar i característiques 

En cada mòdul unitari s’hi poden col·locar els elements que a continuació es relacionen i que, a títol indicatiu, es descriuen a 
l’Annex 6 d’aquesta ordenança: 

a. Taules i cadires: L’estructura haurà de ser d’alumini o acer inoxidable. L’acabat serà el material natural o acabat pintat fosc. 
També s’acceptarà el mobiliari fabricat amb resines injectades.

Els seients i respatllers poden ser de medul·la natural o sintètica. Els colors d’acabat no seran estridents; seran de color fosc, 
preferiblement grisos, negres o marrons i tindran una lluminositat inferior al 10%. 

No es podran col·locar coixins o folres a les cadires. 
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Les taules i cadires disposaran de tacs de goma per minimitzar el soroll. 

b. Para-sols: Element que es col·loca per protegir-se dels raig del sol o de la pluja i que és fàcilment plegable i desmuntable. 

Hauran de ser de roba de lona o similar. Es prohibeix la utilització de lona plastiicada o plàstic. No tindran faldó perimetral. 
Els colors del teixit no seran estridents; seran de color fosc, preferiblement grisos, negres o marrons i tindran una lluminositat 
inferior al 10%. 

S’encastaran al terra mitjançant oriicis i baines enrasades al paviment, que hauran de quedar totalment tapats en inalitzar 
l’horari de funcionament i un cop retirats els para-sols. 

La seva dimensió en planta serà de 4,5m x 3,5m. L’alçada mínima de la instal·lació dels para-sols serà de 2,10m i un màxim 
de 2,50m. 

c. Estufes: Les estufes només podran ser models homologats pel Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya i 
el seu color haurà d’harmonitzar amb el disseny dels elements que coniguren la terrassa. Es permet ubicar dues estufes per 
cada mòdul unitari. 

Les estufes seran de baix consum. 

En el cas de col·locar estufes elèctriques, el cablejat serà soterrat. 

d. Jardineres: No es permet la col·locació de testos ni jardineres. 

e. Tancaments verticals: No es permet col·locar cap tipus de parament vertical (tanques, lones, vidres, mampares, paravents...). 

f. Instal·lació elèctrica: No es permet la instal·lació provisional de cap conducte elèctric a nivell de sòl o aeri. Les instal·lacions 
elèctriques per subministrar llum als para-sols o alimentar les estufes ha de ser soterrada i autoritzada pels tècnics municipals. 
La instal·lació haurà de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-BT. 

Caldrà presentar projecte de la instal·lació signat per un tècnic titulat competent en cas de primera sol·licitud o certiicat 
d’instal·lació elèctric de baixa tensió signat per una empresa instal·ladora autoritzada, en cas de renovació. 

Finalitzat l’horari de funcionament de l’establiment, s’haurà de deixar sense subministrament elèctric la instal·lació. 

g. Instal·lació de so: No es permet la instal·lació de cap element sonor com altaveus. 

h. Pissarres: Es permet una pissarra per establiment. Hauran de ser dobles amb forma de V invertida. 

Les mides màximes exterior amb potes incloses són de 1,5m d’alçada x 0,70 m d’amplada. No poden disposar d’il·luminació 
pròpia ni contenir elements publicitaris, essent únicament autoritzats el nom de l’establiment i els productes o plats que ofereixen. 

i. Lluminàries: La seva ubicació ocuparà l’àmbit del para-sol, sense sobrepassar la seva projecció en planta. Serà de llum càlida 
per sota dels 3000 ºK. 

Article 33.- Publicitat.

No es permet la publicitat en terrasses i sobre cap del seus elements (taules, cadires, para-sols i altres) L’únic missatge 
d’identiicació permès serà la raó social o el nom comercial autoritzat. 

Article 34.- Retirada d’elements.
 
Tots els elements instal·lats s’han de retirar diàriament a l’hora de tancament de l’establiment. Només es permet apilar o lligar 
les taules i cadires amb cadenes a la via pública, prèvia autorització expressa de l’Ajuntament. 

Per tal de no interferir amb el mercat setmanal, s’han de retirar tots els elements instal·lats a la via pública en les hores prèvies 
al muntatge del mercat i durant la realització d’aquest. També caldrà retirar els elements de les terrasses en els dies de ires i 
sempre que l’Ajuntament d’Olot ho indiqui.
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Annex 4.- Àmbit zona Firal d’Olot

 Annex 5.- Mòduls, àmbits i ubicació de les terrasses

1.- Condicions generals: esquemes
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2.- Condicions generals: emplaçaments

3.- Condicions generals: esquemes terrasses zona Torín 
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4.- Ocupació excepcional: mercat setmanal 

5.- Ocupació excepcional: ires
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Annex 6.- Catàleg mobiliari Firal d’Olot*.

*Aquest catàleg es troba a la pàgina www.olot.cat/normativa




