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Identificació de l’expedient 

Núm.Exp. 818/2021/eAJT 

 
 

D’acord amb allò que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb 
caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una consulta 
pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de 
demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma. 

Per tal de facilitar la participació de la ciutadania sobre la modificació de 
l’ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb mobiliari de 
restauració i establiments comercials de Vilanova i la Geltrú, s’ha obert una 
consulta pública a través de la Carpeta Ciutadana de la web vilanova.cat, entre 
els dies 20 de desembre de 2021 i el 19 de gener de 2022. 

 
S’han presentat un total de 18 aportacions ciutadanes: 

 
Grupo Visto s.l. 
TI-2021-3288-CQ 

Buenos día. 
Nuestra aportación es referente a la ordenanza reguladora de terrazas. 
Ante todo comentar que hablamos en voz de nuestros clientes, algunos de los 
cuales son restaurantes y cafeterías. 
Debido a la situación extrema que se encuentran por la pandemia del COVID, 
sería interesante que hubiese una reducción mayor en la tasa de las Terrazas. 
Actualmente, debido al miedo que tiene la población, nuestros bares se 
encuentran con muy pocos clientes. Esta situación lleva a una baja facturación 
y se verán con problemas serios a la hora de hacer frente al pago de esta tasa. 
También creemos que sería interesante que, a la hora de la recogida del 
mobiliario de las terrazas, las ordenanzas indicaran cómo hacerlo. Mejoraría 
mucho la imagen de la ciudad. 
Un saludo y que tengas unas Felices Fiesta 

 
Laura Berard 
TI-2021-3291-GG 

Crec que amb la pandèmia l'espai públic, sobretot a la rambla, s'ha prioritzat 
per a la restauració, però aquesta s'ha aprofitat de la bona fe d'ampliar espai 
per posar més taules. Demano una regulació que torni l'espai al vianant que va 
caminant, com en bici o patinet. 
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Mariano Armada 
TI-2021-3293-LD 
Aportes: 
- Control de la calidad de las terrazas: debido a la situación de COVID, se 
autorizó a los comercios a extender terrazas en zona de aparcamiento en las 
calles. Muchas de estas extensiones fueron hechas con esteucturas precarias: 
maderas mal colocadas, incluso con cinta adhesiva. Si el permiso debido a 
covid se extiende, las estructuras deberían ser definidas por normativa, y 
asegurar su cumplimiento. 

 
- Ruidos: debería existir un control del ruido ocasionado por las terrazas y hacer 
responsables de los bares/restaurantes su cumplimiento. 

 
Raul Arribas 
TI-2021-3294-MG 

Les terrasses estan distribuides de forma molt desigual per la vila, fins i tot al 
centre. Tenim casos com la terrassa dels Dansaires, que sovint pràcticament no 
deixa pas lliure a la vorera del carrer L'Havana perquè "busca el solet" amb les 
taules, o la Rambla Principal, on hi ha trams que els pas per vianants és 
realment ridícul per una via com aquesta. En canvi, a llocs com la Plaça del 
Mercat hi ha molt espai lliure i hi cabria més espai per terrasses sense 
problemes. 

 
Crec que s'hauria d'analitzar on s'autoritza cada terrassa, i la mida, per tal de 
distribuïr-les millor per l'espai públic. 

 
David Company 
TI-2021-3298-UW 
Com a operador d´hosteleria a a Vilanova amb 3 establiments. Accepto una 
regulaciò esterica i defugir de terrasses amb marques comercials. 
Pero demano de tot cor al Ajuntament que no ens reduieixi espai de terrasses , 
ja que avui es l´unic recurs que tenim per aguantar els nostres malmesos 
negocis . 
Molt agrait per la oportunitat que m´han donat d´expresar la meva opinio. 

 
Consuelo Pasamontes 
TI-2021-3304-KI 

Estoy de acuerdo en todo lo expuesto ,que muchos negocios orientaron sus 
negocios hacia el exterior o sea las terrazas 
Nosotros la terraza la tenemos como un suplemento para loa dias de sol los 
quilientes la requieren 
Consideranado que es un precio elevado lo que se paga por el disfrute de este 
espacio publico 
Esperaremos a las nuevas normativas 
un cordial saludo 
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Paqui Ramos 
TI-2021-3312-AG 

Que les places tornin a ser d'ús públic i no d'ús privat com ara, plenes de 
terrasses privades, on en moltes ocasions no hi ha seients públics on poder 
seure. 
Que les places tornin a ser espais on els infants puguin jugar sense por que 
una pilota vagi a parar a alguna terrassa privada. 
Que les places siguin un espai segur, sense que hi puguin circular vehicles, on 
la infància pugui jugar, on hi predomini els equipaments públics per seure i 
poder conversar (taules i bancs), on hi pugui haver equipaments públics on 
poder practicar esport (cistelles de bàsquet, porteries, taules de ping-pong, etc). 
Que les places estiguin netes, amb el número adequat de parereres, que no hi 
hagi deixalles tirades al terra. 
Que les places i els carrers estiguin ben il.luminats, sense zones fosques. 
Que les voreres siguin molt amples, on les famílies puguin caminar sense anar 
uns darrera els altres. 
Que els paviments de les places i dels carrers estiguin bé, ja que sinó poden 
produir accidents (caigudes, punxades de rodes, etc.) evitables. 
Que els passos de vianants siguin tots sobreelevats per facilitar els creuaments 
dels vianants i disminuir els riscs d'atropellament al haver de disminuir la 
velocitat els vehicles. 

 
Núria Mellado 
TI-2022-2-LH 

Bona tarda. M'agradaria que s'estudiés el tema de la meva terrassa després de 
març i me la pogués quedar pagant els impostos corresponents. Queda just 
darrere la cafeteria, però no es un lloc concorregut ni de pas, es just davant els 
jutjats, només la faig servir pels esmorzars (la majoria funcionaris dels jutjats). 
Allà les 13 hores la recullo i l'entro (quan està posada no invadeixo les zones de 
vorera, només el troçet de placeta) A més tinc una noia contractada 2 hores 
exclusivament per la terrassa ( sense la terrassa, puc fer-ho sola i l'hauré 
d'acomiadar). A més genero calers pels proveïdors de la zona, per la noia que 
tinc contractada, per l'ajuntament amb els impostos i per mi que he començat fa 
2 mesos. Hi ha un bar nou a prop (El pintxo) que la meva terrassa no li molesta, 
ell té la seva igual o més gran a la mateixa porta del bar. Si al final me la 
deixessiu quedar, em comprometo a que quan ja no hi hagin restriccions, 
comprar taules una mica més petites i ajuntar-les una mica més per així ocupar 
encara menys tros. Gràcies El Bon Cafè 

 
Jordi Montoliu 
TI-2022-7-BW 
Per tal de millorar la convivència s'hauria de: 
- limitar més l'espai que ocupen les terrasses. No pot ser que sigui més difícil 
passar ara a peu per un carrer de vianants que abans que ho fos. Exemple: 
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carrer Sant Gervasi entre la Plaça de la Vila i el carrer Miguel de Cervantes, les 
terrasses ocupen la meitat d'amplada del carrer, que acaba sent més i això s'hi 
suma la gent que s'està dreta fora la porta del local i fa molt més difícil el pas a 
peu pel carrer que quan hi circulaven cotxes. 
- als carrers més estrets haurien d'estar prohibides, d'entre 5 i 7 metres. Al ser 
tan estrets provoquen molta contaminació acústica i dificultats per passar-hi 
amb comoditat, per tant, molèsties al veïnat. Alhora, també crec que per 
qüestions de seguretat i accés o evacuació en cas d'emergències tampoc és 
aconsellable. Jo he estat dins del Círcol Catòlic ple i les terrasses del carrer 
tapaven les portes d'emergència, recentment s'ha pintat el terra de davant de 
les sortides d'emergència per evitar que hi muntin les terrasses, però són just al 
costat i ocupen la meitat del carrer, més la gent que s'hi està... 
- al centre, s'hauria d'establir una prohibició de noves terrasses i reducció de les 
actuals. L'espai públic ja hi és escàs i el veïnat també té dret a usar-lo i gaudir- 
lo. Alhora, tanta densitat provoca moltes molèsties pel soroll que provoquen. 
- caldria que les terrasses quedessin restringides a davant de cada negoci de 
restauració, ocupant només l'amplada de la seva façana i com a màxim un terç 
de l'amplada del carrer. Per garantir l'ús públic de l'espai i circular a peu 
lliurement, si no passa com ara que vas pel mig de la Rambla i per anar a 
alguna botiga has de rodejar les terrasses per entrar-hi. 
- cal revisar els horaris, els actuals són com si hi hagués una ocupació 
permanent de l'espai púbilc. De 8 a 00:30 o 1:30 els festius significa una 
ocupació excessiva, els veïns a la pràctica tenen l'espai ocupat permanentment. 
Alhora, entre setmana és excessiu tenir les terrasses parades fins tant tard, a 
causa de les molèsties de soroll que provoquen. Els nens necessiten descansar 
i anar a escola, així com els adults que han d'anar a treballar. Els dies 
laborables no passen ni vuit hores entre el desmuntatge i muntatge de les 
terrasses. 
- establir mesures per reduir la contaminació acústica. A l'hora de muntar i 
desmuntar les terrasses que no s'arrosseguin taules i cadires fent cops, que les 
cadenes amb les que lliguen taules i cadires estiguin folrades amb plàstic per 
evitar el sorroll que provoquen quan les estiren i lliguen o deslliguen taules i 
cadires, entre d'altres. O fer com es feia abans, que es feien guardar dins del 
local, potser també es reduiria el soroll de la recollida i muntatge. 
- Per poder controlar de manera efectiva la contaminació acústica es podrien 
posar sonòmetres a les terrasses que avisin els clients i amos que s'està 
superant el nivell acústic permès. Alhora, es podria fer un registre de les 
vegades que es produeix aquest excés i on. Per poder actuar des de 
l'Ajuntament per fer complir la normativa, si cal, amb sancions. Es podria afegir 
com a condició per tenir terrassa. 
- cal augmentar bastant les taxes de les terrasses, no es pot vendre l'espai 
púbic tan barat. És incongruent que aquests negocis paguin tan poc, en 
comparació amb el local i facin la majoria del negoci a l'espai públic, que 
recordem que és de tothom i a més a més causen perjudicis al veïnat. Aquest 
augment de taxes podria finançar el control del compliment de les normes 
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establertes, tant de superfícies ocupades, com de contaminació acústica o 
compliment d'horaris. Així com a estudiar i finançar més mesures correctores. 
- Cal controlar la contaminació acústica de manera exhaustiva i fer complir la 
normativa de decibels establerta. El veïnat té dret a descansar, els nens han 
d'anar a dormir aviat i de vegades es fa impossible pel soroll i crits de les 
terrasses, així com la gent que ha de treballar d'hora. No pot ser que a les te 

 
Jordi Muñoz 
TI-2022-12-GO 

Limitar l'horari d'obertura i tancament en terrasses que no guardin una distància 
minima a edificis de vivenda. 
- Limitar clarament l'aforament y el nº de taules així com la seva situació (no es 
poden moure de lloc en funció de si dona el sol o l'ombra). 
- Delimitar clarament el perímetre autoritzat per posar taules i prohibir jocs de 
pilota a seu voltant (nens acompanyants que juguen a pilota). 
- Fer responsable dels sorolls a l'establiment que els permetin (grits i sorolls). 
- Prohibició de fer celebracions (aniversaris, festes ...etc) a les terrasses. 
- Obligació de guardar taules i cadires dintre l'establiment. 

 
 

Hipólito Gómez 
TI-2022-89-IQ 
GENIL: 
AMPLIACION DE TARIMA DE MADERA A 12 METROS PARA GARANTIZAR 
SEPARACION ENTRE MESAS 
GENITO: 
MESAS ALTAS A LA PARED QUE NO LOSETEN AL TRAFICO PARA 
EVITAR AGLOMERACIONES EN LA PUERTA DE LOS LOCALES 
PEPA JALEO: 
SUSTITUCION URGENTE DE LAS TERRAZAS DEL PASEO DEL CARMEN 
POR MODELOS MAS ACTUALIZADOS REVISANDO LAS DEFICIENCIAS 
EXISTENTES . 

 
Sergi Sabaté 
TI-2022-104-CA 

En relació a la Modificació de l'ordenança reguladora de l'ocupació de l'espai 
públic amb mobiliari de restauració i establiments comercials: 
L¿ús de l¿espai públic per a fer-ne un negoci és una pràctica que caldria 
controlar i supervisar el màxim possible per part de l¿Ajuntament. En una ciutat, 
si es vol que l¿espai públic sigui per a l¿ús ciutadà, no és acceptable que hi 
hagi establiments que centrin el seu negoci, el seu lucre privat a partir d¿ocupar 
de forma privativa molt d¿espai en places i passejos de la nostra ciutat, 
dificultat així el pas per a tot tipus de persones. 
La meva primera aportació per contribuir a garantir un ús equitatiu de l¿espai 
públic entre usos privatius i no privatius seria que la llicència de terrasses d¿un 
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establiment de terrassa/restauració estigui condicionada a l¿aforament del 
local. 
És a dir, que a la via pública el local no pugui acollir més persones que les que 
pot tenir dins del seu establiment. O, si fa el negoci gràcies al carrer tenint més 
aforament a l¿espai públic que a l¿interior això repercuteixi, de forma notable i  
de manera proporcional en la seva taxa d¿ocupació de l¿espai públic suposant- 
li un cost afegit aquesta sobreexplotació d¿un espai que és de tots però que en 
fan un benefici econòmic propi i privat. 
La segona aportació va dirigida a garantir la seguretat dels usuaris de les 
terrasses. Algunes d¿aquestes pateixen el pas de vehicles (bé siguin cotxes, 
patinets o bicicletes) molt a prop, provocant accidents per culpa de circular per 
zones que ho tenen prohibit. Caldria senyalitzar molt millor aquestes zones, 
remarcant-ne les limitacions, així com garantir la vigilància i sanció per part de 
la Policia Local quan pertoqui. 

 
Agrupació per a la protecció del medi ambient (APMA) 
TI-2022-300-MX 

Davant la greu crisi climàtica que travessa el planeta, coneguda amb el nom 
d'ESCALFAMENT CLIMÀTIC, i que a curt termini posa en perill la supervivència 
de l'espècie humana. 
Donat el paper important que juga l'ús d'hidrocarburs en l'augment continu de 
CO2 a l'atmosfera terrestre. 
Davant la greu crisi energètica que estan passant les societats contemporànies 
arran de l'esgotament de les reserves d'hidrocarburs. 
Davant la precarietat del subministrament de gas a la península espanyola des 
del novembre de 2021 
Demanem que es prohibeix TOTALMENT l'ús dels calefactors de carrer al 
territori de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. És per això que demanem que la 
normativa municipal en matèria de terrasses faci esment a aquesta prohibició 
absoluta, que no pot ser objecte d'excepcions ni de favors per part de l'autoritat 
municipal. 

 
Gemma Castelló 
TI-2022-351-KE 
No m'agraden que locals amb uns petits metres al seu interior superin el 
nombre de comensals que tenen en l'aforament al seu exterior, ni que les 
barres comencin a ser espais exteriors quant son zones de l'interior dels bar o 
restaurants. Per mi seria molt important que tingui més control a les terrasses, 
ja que són zones on espero poder disfrutar dels plats i companyia sense gent a 
peu dret fent soroll i que no deixen descansar ni als veïns, per mi una terrassa 
es una serie de taules en un exterior amb gent senta i disfrutant tranquil·lament, 
no un passeig de gent constant entre taules. Considero important que es tingui 
en compte aquests aspectes. 
Igual de importante la higiene de la zona de treball es clau per mantenir la ciutat 
neta i que totes les terrasses disposin de neteja municipal del espai public ja 
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que es paguen impostos per tenir-les, al igual que zones on poder disposita la 
brossa de forma correcta amb al màxim de reciclatge possible. 

 
 

Ricard Sabaté 
TI-2022-352-WE 
Sobre la modificació de l'ordenança d'ocupació: 
Equiparar o bonificar zones en què no es pot muntar terrasa durant les hores 
d'activitat, degut a carga i descarga o zones de pas. (Ex. Plaça de les cols 
càrrega i descàrrega fins les 11h, de 8a 11 què? 
Que no es permeti que locals amb llicències horàries inferiors a les 00h 
segueixin oberts després d'aquestes hores, amb la terrassa inclosa. 
Que la ocupació exterior del negoci no sigui superior a l'interior, ja que el negoci 
es fa en un local, no al carrer. 
Que les barres amb tamburet són espais al interior d'un local, no al carrer. 
El consum ha de ser sempre sentat a taula, no de peu dret al carrer, això té un 
altre nom,  i és "botellón". 
Si les bicicletes i patinets no poden circular per zones peatonals O places, sinó 
X dones habilitades o carreteres, tampoc ho facin entre les terrasses, i que els 
aparcaments de bicis no siguin en mig de places, ni prop de terrasses. Així com 
altra mobiliari públic com ara bancs, brosses torretes d'arbres o plantes, ja que 
són espais d'alta probabilitat d'infeccions varies. 
Respecte altres complements al exterior dels establiments de la ciutat: totes les 
pissarres o complements publicitaris han de pagar ocupació... 
Equiparar el cost de l'ocupació tot l'any, ja que els serveis costen el mateix 
durant tot l'any. No durant mesos O temporades. 
Que els espais de terrasses són zones de treball per tan es respectin als seus 
treballadors. 
Que tot Vilanova disposi del mateix horari màxim de terrasa exterior i d'acord 
amb la llicència d'activitat. 
Que l'espai de les terrasses O ocupacions varies no impedeixi la lliure 
circulació de les persones. 

 
Alexandra Knizel 
TI-2022-354-MA 

No em sembla bé que alguns locals superin l'aforament de les seves llicencies 
d'activitat al exterior en forma de terrasses. 
Que alguns establiments utilitzin finestres com a barres al exterior, amb 
tamborets al carrer. 

 
Gremi d’Hosteleria de Vilanova 
TI-2022-364-PJ 
S’adjunta un document amb el contingut següent: 
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Arnau Cusó 
TI-2022-371-RG 

Bon dia i moltes gràcies per l,oportunitat de poguer expresar les nostres idees. 
M'agradaria expresar el descontent per la decisió de cancelar les terrasses que 
no són colindants a la façana del local, ja que les conseqüencies negatives, són 
grans, atès que és la pèrdua de llocs de treball directes i indirectes, al igual que 
la generació d'impostos municipals i estatals. Recordem que una persona 
empleada vol dir possiblement, entre d'altres coses, treure'l d'una situació de 
pobresa, incertesa o d'un jove que no perdi la ilusió de crear-se un futur. 

 
És una decisió que va en contra sentit del que es precisa a dia d'avui a nivell 
sobretot social i econòmic, que és reduir l,atur i incrementar impostos. 

 
Entenc que ha de ser just per les noves demandes de terrasses i que potser és 
injust si se,ls hi denega, peró sí que és injust pels que actualment ja la tenen i 
crec que l,antiguitat també ha de comptar. 

 
Hi ha sectors els quals a partir de cert moment les noves demandes de llicència 
no es donen perquè canvia la llei pero es respecta el que hi havia anteriorment, 
per exemple el sector immobiliari. 
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Després creiem que seria molt bona decisió fer una pacifiació del trànsit al 
carrer Sant Antoni, i poguer fer el carrer peatonal o semipeatonal per poguer 
posar terrassa. 

 
Respecta a la taxa d,escombreries l,ordenansa de fer viatges al punt verd es 
absolutament insostenible a nivell mediambiental ja que es multiplica 
exponecialment les emisions de CO2. recordem que les brosses les tira una 
persona del restaurant caminant al contenidor i després passa un camió que 
recull les basures de tothom (aporfitament de recursos). 
I sense mencionar lo de deixar les basures al carrer, on proliferaran les 
parenoles i rates = ciutat bruta i males.olors . No crec que sigui un alicient per 
turistes i pels propis vilanovins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signat a Vilanova i la Geltrú, 
21/01/2022 13:59:08 
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