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Identificació de l’expedient: 1217/2021 2983  
Assumpte: Modificació Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses, 
vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar

Memòria del projecte d’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses,
vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar.

Antecedents:

El Ple, en sessió ordinària, en data 25 d’octubre de 2018, aprovà provisionalment la 
modificació de l’ordenança fiscal i el seu text refós (29/10/2018). En no haver-se 
presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, aquells acords quedaren 
elevats a definitius (BOP 28/12/2018).  

En data 21 de maig de 2021,mitjançant reunió mantinguda entre Tresoreria, Seguretat 
Ciutadana i Serveis Tècnics municipals, es van determinar quin canvis s’haurien 
d’introduir tant a l’ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i 
mobiliari auxiliar com a l’ordenança fiscal núm. 11  de Canet de Mar de forma que es 
pugin agilitzar els diversos processos administratius relacionats amb les llicències de 
terrasses dels establiments de restauració. Addicionalment, es proposa introduir canvis 
en els períodes permesos per ocupació de via pública per taules i cadires, passant d’una 
tipologia basada en temporades a una tipologia basada en períodes anuals, trimestrals i 
puntuals. 

Problemes que es pretenen 
solucionar       amb la iniciativa

Els problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 
consisteixen en:
 Alleugerir la càrrega de treball administratiu, 
convertint el procés de renovació de llicència d’una 
terrassa en un procés més àgil.

 Introduir canvis en els períodes permesos per ocupació 
de la via pública, incentivant la llicència anual i permetre 
l’ocupació puntual per tal que, durant certs períodes de 
l’any, com per exemple el Nadal, fires o festes 
tradicionals, incentivar l’activitat turística i econòmica del 
municipi.

 Introduir nous conceptes i definicions als diferents articles 
que ajudin a determinar les diferents responsabilitats.

 Aclarir els condicionants per tal de poder realitzar la 
transmissió de les llicències de terrasses.

Possibles solucions alternatives 
regulatòries i no regulatòries.

Per la modificació de la d’Ordenança reguladora de les 
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a 
Canet de Mar és necessari elaborar una memòria de 
consulta prèvia. Per tant no es contempla una alternativa 
no reguladora.
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Necessitat i oportunitat de la seva 
aprovació

Amb els tràmits associats de les tipologies de temporada 
que actualment estan en vigor, s’han de generar informes 
de tots els departaments implicats per cadascuna de les 
terrasses i per cada temporada. Els canvis a introduir han 
de permetre alleugerir la càrrega de feina dels 
departaments implicats i agilitzar els diversos processos 
administratius relacionats amb les llicències de terrasses 
dels establiments de restauració.
A l’ordenança reguladora de les autoritzacions de 
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar de Canet de Mar 
es vol introduir el concepte renovació automàtica de 
llicència per padró. 

Les llicències anuals i trimestrals es renovaran 
automàticament, amb efectes 1 de gener per les anuals i 
el dia 1 del primer mes per les trimestrals, pel mateix 
termini i condicions i si no hi ha hagut canvis a la 
terrassa, una vegada que s’hagi efectuat el pagament de 
la taxa corresponent, llevat que el titular formuli de forma 
expressa, en el termini de quinze dies abans de l’inici del 
nou període de vigència de la llicència, la seva voluntat 
contrària a disposar de la llicència renovada. Les 
llicències anuals es cobraran per liquidació i les llicències 
trimestrals i puntuals per autoliquidació. La idea d’aquest 
concepte és que, si no han hagut canvis a la llicència, hi 
hagi l’opció de poder renovar de forma automàtica la 
llicència, per padró, sense haver de realitzar cap informe 
previ. 

Addicionalment, les persones relacionades amb els 
establiments de restauració s’estalviaran de realitzar el 
tràmit de petició de llicència, encara que sigui amb les 
mateixes característiques i per cadascuna de les 
temporades.

En quant als canvis en les diferents tipologies de durada 
permesa d’ocupació de via pública per terrassa, al passar 
a tipologia anual, trimestral o bé puntual, permetran 
incentivar la llicència anual, permetran, en els casos 
d’establiments que només ocupen la via pública amb 
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terrassa durant els mesos d’estiu, i que ara veuen 
limitada la seva ocupació en el període del 15 d’abril a 31 
d’octubre, poder muntar la terrassa per Setmana Santa, 
encara que hi hagi anys que no quedi inclosa dins del 
període de la temporada d’estiu.

En quant a la introducció de la tipologia puntual, 
permetrà, durant certs períodes de l’any, com per 
exemple el Nadal, fires o festes tradicionals, incentivar 
l’activitat turística i econòmica del municipi.
De forma general, s’introdueixen nous conceptes i 
definicions als diferents articles de forma que ajudin a 
determinar el que està permès a les terrasses, el que no, 
i que ajudin a aclarir conceptes i determinar les diferents 
responsabilitats.
Finalment s’introdueix un nou article referent a la 
transmissió de llicència de terrasses que aclarirà els 
diferents condicionants per tal de poder realitzar la 
transmissió de les llicències de terrasses dels diferents 
establiments.   

Objectius de la norma
Els objectius que es pretenen assolir consisteixen en 
agilitzar els processos de renovació de llicències 
d’ocupació de la via pública per taules i cadires per part 
dels establiments realitzant aquests tràmits de forma 
automàtica, per padró, i sempre i  quan no hi hagin 
canvis a la llicència, promocionar la llicència anual, la 
introducció de conceptes que ajudin a determinar les 
diferents responsabilitats, la introducció d’un nou article 
que ajudi a determinar la possibilitat de transmissió de les 
diferents llicències i permetre l’ocupació puntual per tal 
que, durant certs períodes de l’any, incentivar l’activitat 
turística i econòmica del municipi.
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