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AJUntAment de lA BisBAl d’emPOrdÀ

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança muni-
cipal del paisatge urbà i via pública

El Ple municipal del dia 22.02.2011, en sessió ordinària va aprovar 
inicialment la modificació de l’Ordenança municipal del Paisatge 
urbà i Via pública. 

Aquesta modificació ha estat exposada al públic en el BOP núm. 47 
(09.03.2011); DOGC núm. 5834 (10.03.2011); en el tauler d’anuncis 
municipal;  i anunciat en el Punt diari del dia 10.03.2011,  durant 
el termini reglamentari sense que s’hagin presentat al.legacions ni 
reclamacions.

Aquesta modificació de l’Ordenança municipal del Paisatge urbà i 
Via Pública, que es publica a continuació íntegrament,  ha esdevin-
gut definitiva

Article 31. Col·locació de taules i cadires
(...)
14.- Les instal·lacions elèctriques s’hauran de justificar i, en aquest 
cas, s’han d’integrar en el conjunt i s’ajustarà al Reglament electro-
tècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions complementàries i no 
s’admetran instal·lacions d’aparença provisional. 

Només s’admeten les estufes de gas propà o bé elèctriques d’acord 
amb les consideracions següents:

Estufes de gas propà (GLP):
-   Només pot sol·licitar permís per col·locar estufes l’establiment que 

disposi de llicència municipal vigent per col·locar taules i cadires 
a la via pública.

-   El permís de les estufes es limita a la temporada entre els mesos 
d’octubre a abril.

-   Les estufes han de ser models homologats i s’han d’adaptar a la 
normativa europea.

-   L’estructura de l’estufa ha d’anar protegida amb una carcassa o 
similar que impedeixi la manipulació d’aquells elements que em-
magatzemin el gas propà.

-   S’autoritza una estufa a partir de 4 mòduls, configura un mòdul 
una taula i quatre cadires. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar 
amb el disseny dels elements que configuren la terrassa.
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-   Les estufes s’han de retirar cada dia. No s’autoritza instal·lar 
d’estufes a menys de 2m de la línia de façana dels immobles, ni 
d’altres elements, com pot ser arbres, fanals elements de natura-
lesa anàloga.

-   L’establiment ha de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 
21A-113B, ubicats en un lloc de fàcil accés.

Estufes elèctriques:
-   No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric 

a nivell del sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de 
vianants o usuaris de les terrasses ni aeri.

-   La instal·lació elèctrica subministrament de les estufes ha de ser 
soterrada.

-   La instal·lació elèctrica a les terrasses ha de complir el Reglament 
Electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complemen-
tàries ITC-BT.

-   La instal·lació elèctrica a les terrasses no pot generar un impacte 
visual negatiu.

-   Finalitzat l’horari per l’exercici de l’activitat a la terrassa, s’haurà 
de deixar sense subministrament elèctric la instal·lació.

La Bisbal d’Empordà, 25 de juliol de  2011

Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde


