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Virginia Domínguez Álvarez, en qualitat de portaveu del Grup Municipal d’Entesa per 
Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, a la Plaça Sant Roc sense número 
d’aquesta ciutat, 
 
 
EXPOSA, 

Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el 5 de juny de 2012, va aprovar 
inicialment el text modificat de l’Ordenança Municipal d’Ocupació de les Vies i Espais Públics 
de Sabadell i va establir l’exposició pública fins el 23 d’agost de 2012, segons l’edicte publicat 
al BOPB del 18 de juliol de 2012, per tal que es puguin presentar les al·legacions pertinents. 
 
Que un cop estudiada la documentació corresponent presenta les següents consideracions i 
AL·LEGACIONS: 
 
 
1a. SOBRE EL PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

El text que es presenta implica una ampliació i reorganització del conjunt del Capítol II 
Usos Especial i privatiu, que constitueix el nucli de l’ordenança, malgrat en el període 
previ a l’aprovació inicial s’han minimitzat les modificacions explicitant únicament que 
s’incorporava una nova secció sobre la regulació de terrasses, segons consta a l’acta de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme i Via Pública del 29 de maig de 2012, i sense que consti 
cap explicació de l’equip de govern a l’acta del ple municipal del 5 de juny de 2012. 

Així mateix, manca en el text una justificació de la modificació: antecedents, motius, 
indicació de l’òrgan que l’aprovarà, etc. 

D’altra banda, el text en exposició pública no va ser facilitat als membres de 
l’esmentada comissió informativa, tal com consta a l’acta del ple municipal del 5 de juny de 
2012, ni ha estat publicat al web municipal.  

Considerem per tant que ha mancat transparència en el procediment i no s’ha 
facilitat adequadament l’accés a la documentació en exposició pública, fet que comporta una 
manifesta limitació del dret de participació. 

 

2a. CORRECTA REFERENCIACIÓ DE LA NORMATIVA 

En el conjunt de l’ordenança hi ha moltes referències a altres normatives o ordenances, de 
manera que es facilita a la ciutadania el text on poden ampliar informació sobre un aspecte 
concret. No obstant això, a l’article 8: Manteniment de les vies i els espais d’ús públic, a 
l’apartat 3 ha desaparegut la referència a l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació. 
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Considerem que cal mantenir la referència a l’Ordenança Municipal Reguladora de 
l’Edificació per la seva utilitat per a la correcta comprensió de les prescripcions.  

 

3a. SOBRE L’ESPAI LLIURE PER A VIANANTS O CICLISTES 

A l’article 28: Condicions generals de les llicències. Responsabilitats (anteriorment article 24) 
ha desaparegut la referència a l’amplada mínima que s’ha de preservar per garantir el pas de 
vianants o bicicletes. El text vigent deia: 

“L’ocupació del domini públic s’ha de fer de manera que sempre es preservi un espai lliure de 
90 cm, com a mínim, per tal de garantir el pas de vianants i ciclistes, que a les vies o trams 
de gran afluència de vianants és d’1,50 m i de forma que la ubicació no envaeixi els passos 
de vianants i no impedeixi l’accés al mobiliari o als serveis públics.” 

També cal tenir en compte el Codi d’Accessibilitat de Catalunya i l’Ordre VIV/561, d’1 de 
febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat 
i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

Proposem que s’afegeixi al text de l’apartat 10 de l’article 28 el següent: “A les 
voreres es respectaran estrictament les característiques previstes per la normativa 
d'accessibilitat vigent, que preveu per als nous espais públics, i a partir del 2019 també per 
als consolidats, una amplada lliure de 1,5 m com a mínim, que serà d’1,8 m en voreres o 
passejos de gran afluència de vianants.” 

 

4a. SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES 

El nou text introdueix en el capítol II la secció 3, específica per a la regulació de terrasses. A 
l’article 34: Criteris d’ordenació i superfícies d’ocupació, considerem que seria convenient 
fixar un criteri d’ocupació que tingui en compte l’amplada de la vorera, sense prejudici de 
mantenir el criteri general mínim de respectar un itinerari lliure d’1,5 m.  

Proposem que s’afegeixi a l’article 34 la següent consideració: “Les terrasses en cap 
cas no ocuparan més de 2 terços de l’amplada màxima de la vorera. Quan les terrasses 
s’instal·lin en places, carrers de vianants o carrers tancats al trànsit, en cap cas no ocuparan 
més del 50%.” 

 
D’altra banda, considerem que cal establir de manera clara que les terrasses han de 
respectar l’accés al mobiliari urbà, que les jardineres o altres elements no poden excedir la 
limitació de la terrassa i que no es poden instal·lar elements fixes. 
 
Proposem que s’afegeixi a l’article 34 un nou apartat amb el següent contingut: 
“Cap element o mobiliari de les terrasses, incloses les jardineres, no podrà excedir la 
limitació fixada a la llicència, que estarà delimitada per les corresponents marques al terra, ni 
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podrà ser fixat permanentment al terra i sempre es garantirà el pas lliure als elements del 
mobiliari urbà, parades d’autobús o passos de vianants. 

 

5a. SOBRE LA FIXACIÓ D’ELEMENTS AL TERRA 

L’article 35.2: Para-sols i vetlladors estableix com a norma general que no es poden fer 
modificacions a calçada o vorera, però contempla l’autorització seguint indicacions dels 
tècnics municipals. Trobem a faltar en aquest apartat que s’indiqui més clarament que els 
elements no es poden fixar de manera permanent, i que en els casos excepcionals en què 
sigui necessari s’apliqui un criteri que tingui en compte que no hi hagi obstacles o forats que 
puguin causar prejudici a les persones invidents o amb mobilitat reduïda. 

Proposem que s’afegeixi al punt 5 de l’article 35.2 la següent consideració: “No és 
permès fixar a terra els para-sols, tendals, vetlladors, jardineres o altres elements de manera 
permanent. La instal·lació de suports o altres elements, prèvia autorització dels tècnics 
municipals, garantirà en tot moment la seguretat de les persones invidents o amb mobilitat 
reduïda. ” 

 

6a. SOBRE ELS PARAVENTS I TANCAMENTS LATERALS  

A l’article 35.5: Paravents i tancaments laterals trobem a faltar la prohibició expressa de 
fixar-los al terra de manera permanent. 

Proposem que s’afegeixi a l’article 35.5 la següent consideració: “No és permès fixar 
a terra els paravents i tancaments laterals.  

 

7a. SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS A LA VIA PÚBLICA 

El nou text introdueix en el capítol II la secció 6, amb el títol Altres supòsits d’ús. A l’article 
46: Taulells, tancs, taquilles, expositors de mercaderies o altres elements a la via pública 
considerem que seria convenient remarcar la necessitat de vetllar pel compliment de la 
normativa d’accessibilitat.   

Proposem que s’afegeixi a l’article 46, apartat 1, la següent consideració: “... al 
pas de vianants, garantint el correcte compliment de la normativa d’accessibilitat.”  

 

8a. SOBRE LA REALITZACIÓ D’OBRES 

L’article 49: Ocupació de la via pública amb ocasió de la realització d’obres es refereix a les 
condicions d’ocupació establertes a l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació, però no 
esmenta l’obligació de garantir el pas dels vianants en cas d’ocupació de la vorera.   
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Proposem que s’afegeixi a l’article 49, apartat 2, la següent consideració: “Caldrà 
sempre garantir el pas de vianants en condicions de seguretat i accessibilitat, establint si 
s’escau un pas alternatiu senyalitzat i protegit a la calçada.”  

 

Per tot l’exposat SOL·LICITA que es tinguin per presentades aquestes al·legacions i es 
tinguin en compte en la redacció del text definitiu de l’ordenança municipal . 
 
 
 
 
 
 
Virginia Dominguez Álvarez 
Regidora Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 
 

Sabadell, 20 d’agost de 2012 
 

 
 
 

Il·lustríssim Senyor Manuel Bustos Garrido, alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell 


