CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I ÚS DE TERRASSES
PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
De conformitat amb el previst a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el
procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l’Ordenança reguladora de la
instal·lació i ús de terrasses per l’ocupació de la via pública, es procedeix a substanciar una consulta
pública, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions en relació a:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Problemes que es pretenen
solucionar amb la nova norma

-Manca de regulació del permís municipal per ocupació de via pública
per a la instal·lació i ús d’espais públics de terrasses, de les persones
físiques i jurídiques titulars d’activitats de restauració o similars.

Necessitat i oportunitat de la
seva aprovació

-Necessitat de regular les autoritzacions en vies publiques dels
establiments de restauració o similars, per una adequada convivència
ciutadana i ordenació dels espais públics.

Objectius de la norma

-Regular l’ocupació temporal de la via pública per part dels
establiments de restauració o similars, el procediment pel seu
atorgament i el règim d’ús de l’espai públic de terrasses i del seu
mobiliari auxiliar.
Concretament, regular:
1. Els principis generals d’utilització de la via pública
2. Les condicions d’ocupació i procediment de concessió
3. Les característiques tècniques de les instal·lacions i mobiliari
autoritzables
4. El manteniment i obligacions dels titulars
5. El règim de protecció de la legalitat, inspecció, control i règim
sancionador.

Possibles solucions alternatives, -Es considera preferible la regulació mitjançant una ordenança
reguladores i no reguladores
específica, més clarificadora, pràctica i accessible per la ciutadania.
A efectes tributaris, l’ocupació de la via pública s’atindrà al que disposin
les ordenances fiscals corresponents.

Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions
sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari fins al dia 15 de febrer de 2018, mitjançant el
FORMULARI DE PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DE NORMES de la web municipal, o en qualsevol dels llocs
indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

