Ajuntament de Begur

Benvolgut/da,
Ara que està apunt d’obrir el seu negoci per la nova temporada, vull recordar-li que
és vigent l’ordenança reguladora de l’ocupació comercial de la via pública de Begur.
En aquesta cal destacar que només s’accepta l’ocupació de la via pública
amb un element decoratiu com a reclam exterior del seu local de negoci.
En el cas de voler fer ús de la via pública per posar-hi aquest element decoratiu
com a reclam exterior, haurà de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, la
instància juntament amb un croquis i/o fotografia amb mides de la seva proposta,
per tal que sigui aprovada a la Junta de Govern Local i obtingui la corresponent
autorització.
Cal recordar que aquesta ordenança és d’obligat compliment i s’aplicarà el règim de
sancions corresponent de forma immediata en cas d’incompliment.
L’Ajuntament de Begur l’any 2015-2016 va encarregar conjuntament amb
l’Associació de Comerç i Turisme, la realització de l’estudi “L’assessorament en la
definició de les línies estratègiques i de creació de productes turístics” elaborat per
l’empresa DCB Turisme i Desenvolupament Local. Fruit d’un dels apartats d’aquest
estudi, en el que es proposava millorar la qualitat de la imatge visual dels nostres
establiments comercials pel que fa a la via pública, es va encarregar l’any 2016 a
l’empresa Q-Global un segon estudi que fou “l’estudi per a la millora de la qualitat
urbana del centre comercial i turístic de Begur”. Arrel d’aquest segon estudi l’any
2016 es va decidir reformar alguns punts de la normativa que regulava l’ocupació
comercial de la via pública. La reforma d’aquests punts va ser treballada, debatuda
i consensuada amb l’Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Esperem que aquestes millores donin el seu resultat, és a dir, millora de la imatge i
millora de la qualitat turística dels nostres visitants.
Personalment, desitjo que aquesta temporada que comença sigui profitosa per tots
i aprofito per agrair-li que els seus esforços empresarials siguin per tirar endavant i
fer créixer el seu projecte empresarial al vostre-nostre municipi.
Resto a la seva disposició.
Atentament,

Eugeni Pibernat
Regidor Promoció Econòmica i Turisme
Ajuntament de Begur
Begur, 7 de març 2018

