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Núm. 5267
AJUNTAMENT DE BEGUR
Anunci sobre aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l’ocupació
comercial de la via pública
(Resolució de Decret d’Alcaldia Núm. 11/2012-2)
No havent-se presentat cap al·legació, reclamació o observació contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 31 de gener de
2012, d’aprovació inicial de la l’Ordenança Reguladora de l’ocupació
comercial de la via pública de Begur i de conformitat amb allò que
determinen els articles 58, 65, 66 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny, S’ENTÉN ELEVAT A DEFINITIU l’acord d’aprovació inicial
i per tant es procedeix a publicar el text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província, indicant que 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 es publicarà en el Tauler d’Anuncis de la Corporació
i s’anunciarà al Diari Oficial de la Generalitat la referència del Butlletí
Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el Text.
Contra l’esmentat acord i l’Ordenança podrà interposar-se, recurs
contenciós i administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Begur, 2 de maig de 2012
Joan Català Pagès
Alcalde
ANNEX ORDENANÇA
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ
COMERCIAL DE LA VIA PÚBLICA DE BEGUR
Article 1. Fonament legal.
La present Ordenança municipal es dicta a l’empara de l’article 4 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
i dels articles 8 i 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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Article 2. Objecte.
El seu objecte és la regulació de l’ocupació temporal de sòl i de vol
de la via pública amb finalitats comercials o anàlogues.
Article 3. Naturalesa.
Aquesta ordenança regula l’ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació de la via pública, el qual queda subjecte a l’atorgament de llicència d’ocupació temporal que origina una
situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, sense dret a indemnització.
Tot tipus d’ús de la via pública objecte de regulació d’aquesta ordenança, no serà fix.
Article 4. Àmbit d’aplicació.
Aquesta ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic a la
qual s’ha de sotmetre’s l’aprofitament de terrenys de domini públic municipal, mitjançant la seva ocupació, temporal o permanent
amb mostres comercials que constitueixen l’activitat comercial.
L’ordenança serà norma d’aplicació general en el terme municipal
de Begur.
Article 5. Principis.
Aquesta ordenança es basa en els principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que la justifiquen.
Article 6. Concepte
S’entendrà l’ocupació del domini públic municipal per instal·lacions
comercials constituïdes per elements arquitectònics de caràcter desmuntable.
Article 7. Requisits generals de totes les ocupacions.
Totes les instal·lacions comercials regulades en aquesta Ordenança
hauran de complir els requisits següents:
a) 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.
b) En els carrers amb circulació de vehicles i que disposin de vorera,
l’ocupació serà a la vorera, espai destinat a vianants o semblants,
deixant un espai de 90 centímetres pel pas de vianants, ocupant
un espai de 50 centímetres.
c) Els elements s’han de col·locar de manera paral·lel a la façana.
d) Els elements de mobiliari urbà comptaran alhora de definir
l’amplada del carrer.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 31

Núm. 90 – 10 de maig de 2012

e) En tot cas, i independentment del tipus d’ocupació de què es tracti, hauran de deixar-se completament lliures per a seva utilització
immediata, si calgués, pels serveis públics corresponents:
- Bancs
- Papereres
- Jardineres
- Les boques de reg
- Els hidrants
- Els registres del clavegueram
- Les sortides d’emergència
- Les parades de transport públic regularment establertes
- Els centres de transformació i les arquetes de registre dels serveis públics
- Els circuits d’emergència per a pas de bombers, policia o servei
públic
f) No podrà col·locar-se cap element de mobiliari que dificulti la
maniobra d’entrada o sortida en guals permanents de pas de vehicles, en portals o portes d’accés a habitatges o en portes d’accés
a altres establiments comercials o similars.
g) Queden exclosos de qualsevol ocupació, aquells espais que per la
seva intensitat de trànsit rodat siguin declarats trams congestionats per la Junta de Govern Local.
h) No podrà situar-se cap element de l’ocupació sobre els escocells,
ni utilitzar-se els troncs o branques dels arbres com a suport de
qualsevol instal·lació.
i) No podrà instal·lar-se cap element de mobiliari urbà que impedeixi o disminueixi la visibilitat d’altres establiments.
j) L’ocupació no podrà rebassar la longitud de la façana de
l’establiment.
k) En cap cas podrà interrompre el trànsit de vianants.
Article. 8. Ocupacions comercials
1. Es podrà ocupar la via pública amb objectes i mostres comercials
adossats 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) Només es podran ocupar les parts opaques de la façana i han de
quedar lliures els accessos.
c) 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.
d) No es poden ocupar les façanes veïnes ni les façanes de davant
de l’establiment.
e) En la façana de l’establiment no es podrà instal·lar de forma fixa
cap tipus d’amarratge que en sobresurti.
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g) Els establiments que no tinguin accés directa al carrer des de
l’entrada del seu establiment comercial podran ocupar via pública sempre i quan l’establiment disposi de parts opaques de
la façana.
h) 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.
i) Si hi ha instal·lació elèctrica, aquesta complirà la normativa vigent i els titulars seran els únics responsables de qualsevol accident que pugui ocórrer.
j) Només està permesa la venda directa al carrer en casos excepcionals degudament justificats.
k) L’establiment comercial haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil pels objectes i mostres comercials que estiguin
exposats fora de l’establiment comercial.
Article 9. Elements autoritzats per a ser instal·lats en l’espai o superfície d’ocupació de la via pública.- Als efectes establerts en aquesta
Ordenança, es consideren elements autoritzats per ocupar la via pública els següents:
a) Fruita i verdura
b) Flors i plantes
c) Diaris, revistes i postals
d) Roba i complements
e) Decoració i objectes de regal
g) Ferreteria i parament per la llar
h) Atraccions Infantils. Aquests s’hauran de resoldre per Decret
d’Alcaldia.
i) Elements publicitaris mòbils.
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.
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Article 10. Ocupacions per a la venda ocasional d’articles o productes de temporada:
1. Es podrà sol·licitar llicència per a l’ocupació del domini públic
municipal per a la venda ocasional dels següents articles o productes de temporada:
a) Palmons i rams (Setmana Santa)
b) Roses (el dia de Sant Jordi)
c) Llibres (el dia de Sant Jordi)
d) Productes pirotècnics (per Sant Joan)
e) Flors (per Tots Sants)
f) Arbres i altres productes nadalencs (durant el mes de desembre)
g) Altres d’anàlegs (en la temporada corresponent)
Règim de concessió de les llicències
Article 11. Les sol·licituds de llicència es presentaran pel titular
de l’establiment en el Registre General de l’Ajuntament de Begur,
acompanyades de la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant i, en cas que aquest
sigui estranger, fotocòpia dels permisos de treball i de residència.
b) Plànol, croquis i descripció de l’activitat que sol·liciten poder
exercir amb indicació de l’ocupació de superfície sol·licitada.
c) Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil relativa a les activitats previstes de desenvolupar en l’espai
d’ocupació de via pública sol·licitat. I del rebut justificatiu del seu
pagament.
d) Rebut justificatiu del pagament previ de les taxes corresponents.
Article 12. Resolució.
1. L’atorgament de les llicències és competència de l’alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de Begur, qui podrà delegar en la Junta de
Govern Local, conforme a la legislació vigent.
2. El procediment per a la resolució de cada expedient tindrà un
termini màxim d’un mes, passat el qual la sol·licitud s’entendrà
denegada per silenci administratiu.
3. En el cas de no rebre tota la documentació sol·licitada en el punt
Art. 11 s’entendrà desestimada la llicència sol·licitada.
4. En el cas de concessió de la llicència, si el sol·licitant no ha realitzar
el pagament de les taxes corresponents en el moment d’entregar
la instància, aquest rebrà mitjançant correu certificat un rebut per
realitzar el pagament dins el termini de 10 dies. Si no s’efectua el
pagament dins d’aquest termini, hi haurà un recàrrec del 20% sobre les taxes. Si la persona interessada no realitza aquest pagament
abans de 15 dies s’entendrà desestimada la llicència sol·licitada.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 34

Núm. 90 – 10 de maig de 2012

Article 13. Vigència de les llicències.
Les llicències exposades d’aquesta Ordenança s’atorgaran per any
natural.
Article 14. Caducitat
La caducitat de les llicències regulades en aquesta ordenança, es
produirà automàticament i sense previ avís en els següents supòsits:
• Pel transcurs del termini per al qual va ser atorgada.
• Durant els períodes que l’establiment es trobi tancat al públic.
Article 15. Retirada dels elements de la superfície o espai d’ocupació
Una vegada hagi transcorregut la durada per la qual va ser atorgada la llicència, o es produeixi la seva caducitat o revocació, o bé
el cessament o canvi de l’activitat o negoci, i també durant els períodes d’inactivitat de l’establiment, que siguin superiors a 1 mes,
l’interessat ve obligat a retirar de la superfície o espai d’ocupació,
en el termini màxim de tres dies, els elements col·locats o instal·lats.
En el cas de què així no es fes, la Corporació municipal, per raons
d’interès públic, ho podrà realitzar d’ofici, sense necessitat de requeriment previ, i a càrrec de l’interessat. La Corporació municipal
farà ús de la mateixa potestat de retirada d’aquelles instal·lacions o
elements que no disposin d’autorització municipal o incompleixin
les determinacions de la llicència, o els preceptes generals d’aquesta
Ordenança.
Article 16. Pagament de la taxa.
Per a l’efectivitat de la llicència, serà imprescindible el pagament
de la taxa corresponent en el moment d’entregar la instància i documentació. L’import de la qual serà el que assenyali anualment
l’Ordenança fiscal reguladora.
Article 17. Renovacions.
La renovació de la llicència es realitzarà durant el mes de desembre
de cada any. Si no es modifica l’ocupació de la llicència atorgada en
vigor.
Entregant cada any la fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el rebut justificatiu del pagament de les taxes corresponents de l’any en curs.
Article 18. Transmissió de llicències
Les llicències referides en aquesta ordenança no són transmissibles.
El titular de la llicència tampoc podrà cedir, ni total ni parcialment,
a tercers el dret a utilitzar la superfície o espai de la via pública, o el
seu vol, de la qual se n’ha autoritzat l’ocupació temporal i precària.
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Article 19. Canvi de negoci o activitat.
En els casos en què el titular de la llicència d’ocupació temporal de
la via pública, canviés de negoci o activitat, s’entendrà caducada
aquella i vindrà l’obligat a sol·licitar una nova autorització en correspondència amb la nova activitat.
Article 20. Extinció de la llicència.
La llicència s’extingirà per les causes següents:
a) Renúncia del titular de la llicència o no renovació de l’Ajuntament,
dintre del termini establert en aquesta Ordenança.
b) Revocació de l’Ajuntament per motius d’interès públic, acreditat
en l’expedient corresponent, amb audiència de l’interessat.
c) Revocació de l’Ajuntament per incompliment de les condicions
de la llicència i/o de les normes establertes en aquesta Ordenança.
Article 21. Horaris.
Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any
natural, si s’escau, els horaris d’obertura i tancament o de recollida
dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via pública.
Article 22. Obligacions dels titulars de la llicència.
Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública, venen obligats a:
a) Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha
atorgat llicència.
b) Respectar estrictament la superfície o espai, per al qual se li ha
atorgat llicència d’ocupació temporal.
c) Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements que s’hi continguin, en les degudes
condicions de neteja, manteniment, ordre, salubritat i higiene.
d) No impedir mai el pas dels vianants ni veïns.
e) Respectar els horaris que es fixin.
f) Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi puguin incloure per raons d’interès
públic.
g) Retirar els elements de la zona o espai de via pública per al qual
tenia llicència, en el termini màxim de tres dies, a comptar del
cessament o paralització de l’activitat o negoci o de la finalització
del termini de la llicència o quan es produeixi la seva caducitat
o revocació. Si l’establiment es troba tancat per fi de temporada
s’haurà de retirar tots els elements de l’ocupació.
h) Amb motiu dels mercats setmanals, fires artesanals, actes lúdics, festius, etc. organitzats per l’Ajuntament o amb la seva
col·laboració, l’espai concedit dels carrers, on es realitza
l’esdeveniment serà anul·lat en la seva totalitat.
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i) Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.
j) No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada.
Article 23. Règim econòmic. L’ocupació temporal de la via pública
regulada en aquesta ordenança, estarà subjecta a les taxes regulades
a la corresponent ordenança fiscal.
Article 24. Quantificació de les superfícies d’ocupació.
a) En els casos en què l’ocupació es realitzi amb diversos elements
discontinus, però que impedeixin un pas normal o creïn un espai
reservat, es calcularà com a superfície efectiva d’ocupació la resultant del perímetre englobador dels diversos elements.
Règim disciplinari
Article 25. De les faltes.- Les infraccions contra aquesta ordenança
poden constituir faltes molt greus, greus o lleus.
Article 26. De les faltes lleus.- Tenen la consideració de faltes lleus:
a) La desobediència a atendre les normes d’ordre i indicacions de la
Policia Local o inspectors municipals.
b) No tenir a disposició dels agents municipals, la documentació
necessària que acrediti l’ocupació de la via pública.
c) No respectar els horaris establerts.
d) La manca de neteja de les instal·lacions o els seus voltants.
e) Q
 ualsevol infracció de les normes d’aquesta Ordenança no qualificada expressament com a falta greu o molt greu
Article 27. De les faltes greus.- Seran faltes greus:
a) El fet d’incórrer tres faltes lleus en el període d’un any.
b) Tenir els elements situats dins la superfície o espai d’ocupació de
via pública, en mal estat, deteriorats i en falta de condicions de
seguretat o estètica.
c) Impedir el pas de vianants o veïns.
d) L
 a negativa a mostrar, als agents de la Policia Local o inspectors
municipals, la llicència atorgada per aquest Ajuntament per a
l’ocupació del domini públic municipal.
e) N
 o respectar les obligacions i prohibicions expresses contingudes
en aquesta ordenança.
f) Utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada.
g) Utilitzar la via pública i els espais públics per al repartiment de
publicitat amb mitjans escrits, sense disposar de la corresponent
autorització municipal prèvia.
h) No respectar la superfície o espai d’ocupació de la via pública
assignada a la corresponent llicència.
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i) Vendre articles o prestar serveis no relacionats dels autoritzats.
j) L’incompliment reiterat d’horaris establerts.
l) Ocupar la via pública sense disposar d’autorització municipal.
l) No retirar els elements que ocupin la via pública en els casos previstos a l’art. 9 d’aquesta Ordenança.
m) Tenir exposats a l’exterior els elements comercials amb motiu
dels mercats setmanals i artesanals i dels actes lúdics i festius
organitzats per l’Ajuntament o amb la seva col·laboració.
Article 28.- De les faltes molt greus.- Seran faltes molt greus:
a) Impedir l’ús d’un espai públic per altra o altres persones amb dret
a la seva utilització.
b) L’ocupació del domini públic municipal sense la llicència preceptiva.
c) La falta de pagament de la taxa corresponent o cànon concessional.
d) Traspassar o cedir la llicència o concessió sense autorització
municipal.
e) Canviar l’emplaçament o ampliar l’aprofitament sense llicència
municipal.
f) L’ocupació del domini públic municipal amb instal·lacions prohibides.
g) Haver estat sancionat per cinc faltes lleus o tres faltes greus dins
el període d’una temporada.
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
2.000,00 €.
b) Les faltes greus seran sancionades amb multa de 2.000,01 € fins
a 4,000,00 €.
c) Les faltes molt greus seran sancionades amb multa de 4.000,01 €
fins a 6.000,00 €
Article 30.- Mesures cautelars i multes coercitives
1. L’òrgan competent, l’Alcaldia o el regidor en qui delegui, per a
la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant
resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional
que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment,
evitar el manteniment dels efectes de la infracció i impulsar les
mesures exigides pels interessos generals. En aquest sentit, po-
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drà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense
llicència i la retirada d’objectes, materials, utensilis o productes
amb què s’estigui cometent o s’hagi comès la infracció. Aquestes
mesures les podrà adoptar amb l’actuació de la Policia Municipal una vegada formulada la denúncia preceptiva, i hauran de
ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoï
el procediment.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 99 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, Llei 30/1992, de 26 de novembre, es podran
imposar multes coercitives pels incompliments de les normes
d’aquesta ordenança sempre que es donin les circumstàncies previstes en la citada Llei. Abans d’imposar-les s’haurà de requerir a
l’interessat per tal que compleixi amb la normativa infringida. La
quantia de la multa no sobrepassarà el màxim previst en la norma
legal que correspongui.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1. La competència per a la imposició de sancions correspon al President de la Corporació municipal, excepte delegació expressa a
favor de la Junta de Govern Local o de regidor-delegat. El procediment sancionador s’ajustarà als principis establerts a la Llei
30/1992, de 30 de novembre, reguladora del procediment administratiu i legislació estatal i autonòmica complementària.
2. Es considera subjecte responsable de la comissió de les faltes tipificades a la present ordenança la persona física o jurídica titular
de l’establiment o empresa que es beneficiï de l’exposició comercial dels productes de venda.
3. Es considera subjecte responsable de la comissió de la falta de
repartiment de publicitat sense autorització l’empresa propietària
del producte, servei o establiment al qual es doni difusió comercial.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Primera. L’import de les multes previstes en aquesta Ordenança
s’incrementarà de forma automàtica anualment d’acord amb l’IPC,
a partir de l’1 de gener de cada any.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Única. Queden derogades les disposicions, els acords i les resolucions municipals que s’oposin a l’establert en aquesta Ordenança.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera. Tots aquells supòsits que poguessin sorgir, no previstos
expressament en aquesta Ordenança, els resoldrà discrecionalment
l’Ajuntament de Begur, conforme determinin els acords municipals
adoptats referent a això.
Segona. Aquesta Ordenança entrarà en vigor als quinze dies següents al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
Begur, 15 de desembre de 2011
Joan Català Pagès
Alcalde
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