El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 19 de novembre de 2020, va aprovar
inicialment de 2020, va aprovar inicialment una tercera modificació de l’Ordenança
municipal per a la instal·lació de terrasses. Aquesta aprovació ha esdevingut definitiva en
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
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 de la modificació del Reglament del mercat municipal d’Olot de
venda no sedentària: mercat de marxants.
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, 18 de febrer de 2021.

Josep Berga i Vayreda,
Alcalde-President.
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ANUNCI sobre aprovació definitiva d’una tercera modificació de l’Ordenança
municipal per a la instal·lació de terrasses.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

AJUNTAMENT D’OLOT

A.- Text de la tercera modificació de l’Ordenança municipal per a la instal·lació de
terrasses.

d) Espais de degustació. S’entén per espais de degustació aquells espais vinculats a establiments
comercials que elaboren productes d’alimentació artesanals i que no disposen de la llicència de
bar, restaurat-bar o restaurant.

II.- Introduir un nou apartat lletra i) a l’apartat 3 de l’article 6 amb el següent redactat:
Article 6.- Superficies d’ocupació.
6.3.-Ordenació en els carrers de circulació.
i) En l’àmbit de la zona del Nucli antic (Annex 2) es permet de manera excepcional i justificada
la instal·lació de terrasses, que estiguin vinculades a activitats de restaurant o de restaurant-bar,
a altres espais de la via pública. L’atorgament de llicències d’ocupació en aquests altres espais
públics serà discrecional i, en qualsevol cas, supeditada als interessos públics.

III.- Modificar l’article 9, que quedarà amb el següent redactat:
Article 9.- Procediment per a l’atorgament de la llicència.
1.- Els titulars d’establiments d’hostaleria, restauració o assimilats i els titulars d’establiments
comercials que elaboren productes d’alimentació artesanals, poden sol·licitar la llicència per a la
instal·lació de terrasses (o vetlladors), sempre que no es dificulti la circulació de vianants o
altres usos propis de la via pública, les instal·lacions siguin desmuntables, l’ocupació es
senyalitzi sobre el paviment i es respecti la temporada d’ocupació fixada a la llicència.
2.- Els sol·licitants de la llicència hauran de disposar de la corresponent llicència o comunicació
d’activitat per establiment d’hostaleria o assimilat o per establiment comercial que elabori
productes d’alimentació artesanals, en regla i actualitzada, i aportar, juntament amb la seva
sol·licitud, la següent documentació :
-

Fotocòpia del DNI del sol·licitant de la llicència, si es tracta d’empresa individual, o
escriptura de constitució de la societat o de associació, degudament inscrites on
correspongui, en cada cas, i acreditació de la representació en que s’actuï, quan es tracti de
persona jurídica.

-

Relació i descripció detallada dels elements del mobiliari que el sol·licitant hagi previst
instal·lar a la terrassa.

-

Plànol de situació acotat, amb la plaça, carrer o espai, a escala suficient, on es detalli el
mobiliari, disposició i nombre de taules , cadires, para-sols, jardineres, paravents i estufes,
l’espai i la superfície exactes per a l’ocupació de la terrassa que es pretengui instal·lar, en
relació amb l’espai on es sol·licita la llicència. En el plànol s’haurà de assenyalar la
ubicació dels elements vegetals, escossells i mobiliari urbà de l’entorn afectat, si és que ni
ha, tot degudament acotat.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Article 2.- Definicions.
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I.- Introduir un nou apartat lletra d) a l’article 2 amb el següent redactat:

3.- L’atorgament de la llicència es tramitarà d’acord amb el procediment establert en la Llei de
procediment comú de les administracions públiques i la normativa específica de caràcter
municipal relativa al patrimoni dels ens locals.

IV.- Modificar l’article 27, que quedarà amb el següent redactat:
Article 27.- Àmbit d’aplicació.
Les terrasses o instal·lacions accessòries dels establiments de restauració o assimilats o dels
establiments comercials que elaborin productes d’alimentació artesanals, ubicades a l’àmbit del
Firal d’Olot, que comprèn l’espai des de la illa del Teatre fins 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.

V.- Modificar l’article 28, que quedarà amb el següent redactat:
I.- Introduir un nou apartat lletra g) a l’article 28 amb el següent redactat:
Article 2.- Definicions.
g) Espais de degustació. S’entén per espais de degustació aquells espais vinculats a establiments
comercials que elaboren productes d’alimentació artesanals i que no disposen de la llicència de
bar, restaurat-bar o restaurant.

VI.- Afegir un nou Capítol 8 amb el següent redactat:
“Capítol 8: CRITERIS ESPECÍFICS PER A LES TERRASSES INSTAL·LADES A
L’ÀMBIT DEL PIAM NUCLI ANTIC
Article 35.- Àmbit d’aplicació.
Les terrasses o instal·lacions accessòries dels establiments de restauració o assimilats o dels
establiments comercials que elaboren productes d’alimentació artesanals, ubicades a l’àmbit del
PIAM Nucli Antic, que comprèn l’espai grafiat a l’Annex 7, es regeixen per les previsions
d’aquest capítol. També els hi són d’aplicació, en allò que s’escaigui, la resta de l’ordenança
municipal per a la instal·lació de terrasses.
En els espais públics inclosos en el “Pla de places i placetes del Nucli Antic” les terrasses han
de seguir els criteris que s’especifiquin en el projecte constructiu de cada plaça. En cas que no
estiguin determinats amb precisió, es facilitarà ales persones interessades un plànol d’ocupació i
una relació de materials i acabats admesos adequats a les característiques ambientals de cada
espai.
Article 36.- Característiques especials de les terrasses situades a l’àmbit del PIAM Nucli Antic.
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Fixació de la durada de l’ocupació que pot ésser de temporada d’estiu (8 mesos), d’hivern
(4 mesos) o anual (12 mesos).

Butlletí Oficial de la Província de Girona

-

1.- Els sol·licitants de la llicència per una terrasses a l’àmbit del PIAM Nucli Antic, a més de les
condicions assenyalats en caràcter general en aquesta ordenança, han d’aportar, juntament amb
la seva sol·licitud, una memòria descriptiva del tipus de terrassa que pretén instal·lar.
2.- En aquesta memòria es recolliran les característiques tècniques de la terrassa, com ara
dimensions, elements que integraran la terrassa, materials i colors dels diversos elements de la
terrassa i totes les altres referències que l’interessat consideri d’interès. També es recollirà en
aquesta memòria les característiques i peculiaritats de l’oferta gastronòmica que es pretén oferir
a la terrassa als efectes de la seva valoració.
3.- Les característiques tècniques de la terrassa seran valorades pels serveis tècnics municipals.
Les característiques de l’oferta gastronòmica seran valorades per una comissió d’experts
vinculats a l’àmbit de la restauració.
Article 38.- Comissió d’experts.
La comissió d’experts que valorà la memòria presentada en la sol·licitud de terrasses en l’àmbit
del PIAM del Nucli Antic estarà integrada per:
-

Un tècnic de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.
Un gastrònom de referència designat per l’Ajuntament d’Olot
Un representat de les entitats que integren el PIAM
Un professor especialista del cicle de productes alimentaris de l’IES Garrotxa
Un tècnic del Consorci Dinàmig

Els criteris de valoració d’aquesta comissió es fixaran en un protocol que redactaran els
membres de la comissió d’experts i que ha d’aprovar l’Ajuntament d’Olot.

VII.- Modificar l’apartat 3 de la disposició addicional cinquena, que quedarà amb el següent
redactat:
Disposició addicional cinquena.
3.- Les previsions d’aquesta disposició també són d’aplicació als establiments comercials que
elaborin productes d’alimentació artesanals.

VIII.- Afegir un annex 7 amb un plànol de l’àmbit de la zona del PIAM Nucli Antic.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Article 37.- Procediment d’atorgament de la llicència a l’àmbit del PIAM Nucli Antic.
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Les terrasses ubicades a la via pública dins l’àmbit del PIAM Nucli Antic han de centrar la seva
activitat en una oferta basada en productes de valor afegit, de proximitat o que constitueixi una
oferta gastronòmica especialitzada.

Document signat per JOSEP BERGA VAYREDA
en data 18/02/2021

Signat per:
Diputació de Girona

Butlletí Oficial de la Província de Girona
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'OLOT
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'una tercera modificació de l'Ordenança municipal per a la instal·lació
de terrasses.
De conformitat amb el que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s'anuncia als efectes legals
oportuns que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 39, de 26 de febrer de 2021, es publica el
text íntegre de la tercera modificació l'Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses, aprovada pel ple
de l'Ajuntament d'Olot, en sessió ordinària de data 19 de novembre de 2020.

Olot, 10 de març de 2021

Josep Berga i Vayreda
Alcalde president

(21.070.085)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

