AJUNTAMENT
DE

CASTELL-PLATJA D’ARO
(GIRONA)

02.- SECRETARIA
0205.- ORDENANCES I REGLAMENTS
Expt: Núm. 4248/2010
Tema: Ordenança reguladora de l’ús privatiu comercial de la via pública
per ocupació temporal.

Article 1.- A efectes d’aquesta ordenança s’entendrà per via pública espais
destinats a donar accés a les propietats, establint la seva comunicació i relació,
i que en Pla General vigent recull dins els Sistemes Generals o Locals de
Comunicació.
Article 2.- A efectes d’aquesta ordenança es regeixen dues modalitats
d’ocupació de la via pública:
a) La de caràcter permanent.
b) La de caràcter temporal.
Article 3.- L’ocupació de via pública amb caràcter permanent quedarà reservat
únicament als serveis públics com fanals, semàfors, indicadors municipals,
bancs, papereres, sanitaris, etc.
Article 4.- El criteri de l’ocupació dels elements a instal·lar a la via pública amb
caràcter permanent el fixarà l’Ajuntament en cada cas segons les necessitats i
la configuració de la via pública.
Article 5.- L’ocupació de la via pública amb caràcter temporal, podrà ésser feta
tant pels particulars com per l’Administració amb les limitacions que es fixen en
aquesta ordenança.
Article 6.- Els particulars podran ocupar temporalment la via pública prèvia
sol·licitud a l’Ajuntament sempre i quan la via pública que es pretengui ocupar
estigui completament urbanitzada.
La vigència d’aquestes autoritzacions coincidirà amb l’any natural i s’extingirà
automàticament el 31 de desembre, independentment de la data en que va ser
atorgada.
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Article 7.- L’ocupació temporal de la via pública que es faci haurà de situar-se
sempre sobre la voravia i no podrà interrompre el pas dels vianants.
Règim administratiu.
Qui vulgui fer un ús privatiu de la via pública regulat per la present ordenança,
haurà de sol·licitar-ho prèviament per escrit a l’ajuntament, adjuntant un
esquema de com vol fer la ocupació, amb una descripció dels elements que vol
utilitzar en la ocupació,en el moment de màxima ocupació, d’acord amb els
criteris aprovats en cada moment per la Junta de Govern Local, la zona a
ocupar serà fixada per la Junta de Govern Local en els criteris d’ocupació i
senyalitzada pels serveis tècnics municipals.
Les llicències es concediran per a l’any natural en que han estat sol·licitades,
independentment que l’ús que se’n faci sigui anual o parcial.
Les llicències estaran subjectes a les taxes o preus públics establerts per les
ordenances fiscals vigents.
Per aquelles ocupacions reiterades anualment en el mateix format i en les
mateixes condicions la llicència es renovarà anualment de forma automàtica,
llevat que hi hagi qualsevol canvi en la superfície, elements d’ocupació,
titularitat de l’activitat, o qualsevol modificació en les condicions de la llicència,
o en la normativa aplicable, en qualsevol d’aquests darrers casos caldrà fer una
nova sol·licitud, que si ve motivada per un canvi normatiu serà comunicat als
interessats.
No podrà ser titular de llicència, permís o autorització per a l’ocupació o
utilització de domini públic, ni es produirà la renovació de les llicències si estan
concedides sense que s’acrediti que l’interessat es troba al corrent del
compliment de totes les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament, llevat
que aquests trobant-se pendents de pagament tinguin concedit, a la vegada,
ajornament o fraccionament.
Article 8.- L’Ajuntament fixarà les alineacions específiques per a l’ocupació
temporal de cada via pública, per tal d’assegurar que no s’interrompi el pas
peatonal establint-se que l’ocupació temporal no podrà superar mai els 2/3 de
l’amplada de la voravia deixant sempre com a mínim un pas lliure per a
vianants d’1’2 mts.
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Article 9.- L’ocupació de caràcter temporal de la via pública es farà amb
elements mòbils de tal manera que es puguin retirar de la via pública
diàriament.
Article 10.- A efectes d’aquesta ordenança únicament es permetran la
col·locació en la via pública i dintre l’espai que fixi l’Ajuntament i dels següents
elements mòbils:
- Taules i cadires
- Ombrel·les
- Expositors
- Cartelleres
- Jardineres
- Màquines automàtiques
- Màquines recreatives
- I similars
Article 11.- Únicament podran ocupar temporalment la via pública aquells
propietaris o llogaters de locals comercials en P.b. que donin front a la via
pública sense poder sobrepassar en cap cas l’amplada del front del seu local
comercial.
Excepcionalment es podran autoritzar expressament ocupacions que superin el
límit de l’apartat anterior, en aquests casos s’haurà de constatar que l’ocupació
autoritzada no perjudica ni als vianants ni als confrontants en planta baixa.
Article 12.- L’ús o l’activitat a desenvolupar haurà de guardar relació i haurà
d’estar emparada amb la llicència del local que se li concedeixi la llicència
d’ocupació temporal.
Article 13.- Es prohibeix la cessió d’aquest dret d’ocupació a tercers.
Article 14.- L’incompliment d’aquesta ordenança per part dels particulars
donarà dret a la imposició de sancions d’acord a l’ordenança fiscal general.
Article 15.- Queda prohibida la col·locació d’entarimats a la via pública:
excepcionalment es podrà autoritzar la seva instal·lació si són necessaris per
salvar desnivells, en aquests casos l’interessat haurà de sol·licitar-ho per escrit
fent constar la causa que origina la necessitat i la descripció física de
l’entarimat que es proposa instal·lar: els serveis tècnics controlaran la
necessitat de la instal·lació i la funcionalitat i la estètica de la proposta.
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquesta Ordenança es va aprovar inicialment
per acord de Ple del dia 20 de març de 2013, acord que va quedar elevat a
definitu a l’empara de l’article 178.1.c) del DL 2/2003, de 28 d’abril. El text
d’aquesta Ordenança es va publicar íntegrament en el BOP número 99, de 23
de maig de 2013.
Castell-Platja d’Aro, 14 de febrer de 2017.
El secretari,

Tomàs Soler Navarro
DILIGÈNCIA: Per fer constar que el Ple de l’Ajuntament en sessió tinguda el
dia 19 d’octubre de 2016 va aprovar inicialment la modificació d’aquesta
Ordenança, acord que va quedar elevat a definitiu a l’empara de l’article
178.1.c) del DL 2/2003, de 28 d’abril. El text de l’esmentada modificació es va
publicar íntegrament en el BOP número 15, de 23 de gener de 2017.
Castell-Platja d’Aro, 14 de febrer de 2017.
El Secretari,

Tomàs Soler Navarro
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