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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BEGUR
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la
ocupación comercial de la vía pública de Begur.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 30 de maig de 2017, va aprovar INICIALMENT la
Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació comercial de la via pública de Begur, que
modifica parcialment l'actualment vigent (aprovada definitivament en virtut de Decret de l'Alcaldia 11/2012-2, i
publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província Núm. 90 de 10 de maig de 2012), donant una nova
redacció als següents articles:

Article 7. Requisits generals de totes les ocupacions
7.1. No s'autoritza cap element arquitectònic o instal·lació comercial al carrer destinada a la venda.
7.2. S'autoritza la venda al carrer a les següents dates:
- Dimecres al matí en horari del mercat
- Dates puntuals acordades amb l'ACIT, per exemple: Fira Rebaixes, Botiga al carrer, Shopping Night,
aprovades per la Junta de Govern Local

Article. 8. Ocupacions decoratives
Es podrà ocupar la via pública amb objectes decoratius de reclam enfront a les façanes, amb les condicions
següents:
a) Poden anar col·locats fins a l'alçada del forjat de la planta baixa de l'establiment comercial.
b) Han de quedar lliures els accessos.
c) Aquestes ocupacions hauran de complir els següents requisits:
1) Els carrers o trams de carrers inferiors a 2,5 metres d'amplada es mantindrà una zona lliure de pas per a
vianants d'1,5 metres al centre del carrer, deixant 75 centímetres a banda i banda de l'eix del carrer.
2) En els carrers amb circulació de vehicles es mantindrà una zona lliure de pas per a vianants mínima de 2,5
metres al centre del carrer, deixant 1,25 centímetres a banda i banda de l'eix del carrer.
3) A les places els elements decoratius només podran sobresortir 75 centímetres de la façana.
d) Els objectes decoratius no poden ser discordants amb l'entorn arquitectònic-històric de l'eix comercial.
e) No poden dificultar la visió de les plaques de noms i números de carrer, dels senyals de trànsit, ni de cap
altre element de mobiliari urbà.
f) No es poden ocupar les façanes veïnes ni les façanes de davant de l'establiment.
g) A la façana de l'establiment no es podrà instal·lar de forma fixa cap tipus d'amarratge que en sobresurti.
h) Els objectes decoratius hauran de ser retirats a les hores de tancament de l'establiment.
i) No està permesa la venda directa al carrer.
j) L'establiment comercial haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil pels objectes decoratius que
estiguin exposats fora de l'establiment comercial.
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Article 9. Ocupacions comercials
Només s'autoritzen les següents ocupacions comercials:
a) Fruita i verdura
b) Flors i plantes
c) Diaris, revistes i postals
També es permetrà la instal·lació d'atraccions Infantils. Aquests s'hauran de resoldre per Decret d'Alcaldia
Amb les condicions següents:
a) La mercaderia es col·locarà sobre cavallets o elements de suport, mai directament a terra, i aquests
adossats o a la façana de l'establiment comercial, amb una amplada màxima de 50 centímetres.
b) No poden dificultar la visió de les plaques de noms i números de carrer, dels senyals de trànsit, ni de cap
altre element de mobiliari urbà.
c) Els objectes i mostres comercials, igual que els elements en què s'exposin, hauran de ser retirats a les hores
de tancament de l'establiment.
d) Si hi ha instal·lació elèctrica, aquesta complirà la normativa vigent i els titulars seran els únics responsables
de qualsevol accident que pugui ocórrer.

Article 29 Sancions
1.- Per graduar les sancions es tindrà en compte la transcendència del fet, el grau d'intencionalitat, el perjudici
ocasionat a l'interés públic i el grau de reincidència de l'infractor.
2.- Les faltes seran sancionades:
a) Les faltes lleus seran sancionades amb multa de 300,00 € fins a 1.000,00 €.
b) Les faltes greus seran sancionades amb multa de 1.000,01 € fins a 2,000,00 €.
c) Les faltes molt greus seran sancionades amb multa de 2.000,01 € fins a 3.000,00 €
De conformitat amb el que disposen els articles 236 i 237 del Text refós de Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com els articles 58 i ss. del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny, s'obre un període
d'informació pública mitjançant anunci que es publicarà al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària, al Tauler d'Anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal pel termini de trenta dies per a
la formulació de reclamacions, al·legacions o suggeriments.
Cas que no es presentin al·legacions o reclamacions l'acord inicial esdevindrà definitiu procedint a la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el
termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65-2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
règim local. Igualment s'ha de publicar en el Tauler d'Anuncis Municipal i anunciar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el
text.

Begur, 9 de juny de 2017

L'alcalde
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