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ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
TAULES, CADIRES, MARQUESINES
PREÀMBUL

El Pla d’Ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en data de 14 de maig de 2003 i publicat en el
DOGC núm. 4006 de 10 de novembre de 2003 regula en la seva disposició transitòria
quarta l’ocupació de la via pública per part d’establiments públics, normativa que seria
vigent mentre l’Ajuntament no desplegués i aprovés la corresponent ordenança.
Transcorregut ja més d’un any de la vigència del POUM es considera més adequat
que l’esmentada matèria al no ser específicament urbanística, es reguli a través d’una
Ordenança concreta.
La present ordenança doncs es centra en la regulació de l’ocupació de via pública per
part d’establiments de restauració (bars, restaurants i semblants) amb taules, cadires,
tendals, marquesines i expositors que comportin un ús especial del domini públic
integrat per vialitat, en el seu concepte més ampli, tal com carrers, places, parcs i
jardins urbans. Aquesta regulació es realitza també respecte als aspectes formals de
les autoritzacions, casos en què en poden atorgar, limitacions i règim sancionador.
Cal dir que aquesta ordenança s’haurà d’entendre adaptada en cada moment a
normes o disposicions de rang superior que regulessin en el futur aspectes previstos
per la ordenança; i a la vegada aquesta s’entén complementària de normes superiors,
i en casos no regulats en la present, serà d’aplicació la disposició genèrica, municipal,
autonòmica o estatal que sigui d’aplicació.
També cal indicar que en els casos en que la competència sigui concurrent entre
varies administracions, per afectar domini públic quina competència no sigui exclusiva
del municipi, l’autorització o llicència municipal sempre s’entendrà atorgada sense
perjudici de les competències concurrents de les demés administracions.
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de l’ocupació de la via pública del terme
municipal de Begur, en règim diferent de l’ús comú general al que està destinat la
vialitat pública, en sentit genèric.
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ARTICLE 2.Als efectes d’aquesta ordenança s’entén com a vialitat pública aquells àmbits de
titularitat municipal i integrats en el domini públic, tal com carrers, places, jardins i
parcs; tant si urbanísticament són considerats sistemes locals com generals, i sense
diferenciació per raó de la classificació del sòl de l’àmbit on es situïn. Als efectes
d’aquesta
Ordenança s’entén també per vialitat pública, aquells espais
d’urbanitzacions que han estat cedits mitjançant l’aprovació de plans urbanístics,
encara que no estigui formalitzada al Registre o en escriptura la cessió, sempre que
sobre aquests espais l’Ajuntament hi faci funcions de política administrativa.
ARTICLE 3.L’ocupació de la via pública i activitats que s’hi desenvolupin, i que regula la present
ordenança, són aquelles que constitueixen un ús comú especial realitzat per
determinats ciutadans, que limiten l’ús comú general, sotmetent-se l’esmentat ús al
règim jurídic d’autoritzacions i/o llicències administratives.
ARTICLE 4.El règim general d’ocupació i utilització de la vialitat pública de Begur, és la pròpia de
l’ús comú general dels béns de domini públic, amb les limitacions establertes en la llei
vigent, en altres ordenances municipals i en la present ordenança; si bé aquest ús
comú general s’haurà d’exercir subjectant-se a les normes de convivència, i els
comportaments i actituds socialment admissibles en cada moment, sota els principis
de benestar social i qualitat de vida.
ARTICLE 5.Els usos i activitats inclosos en aquesta ordenança, són els de l’ocupació de la via
pública per taules, cadires, expositors, taulells de bars, cafès i establiments similars,
tendals i marquesines.
ARTICLE 6.La durada de les autoritzacions i de les llicències entrarà en relació a l’activitat o l’ús
sol·licitat. Tindran caràcter temporal (un any) i podran ser revocades, en qualsevol
moment, per raons d’interès públic sense dret a indemnització.
ARTICLE 7.Les autoritzacions i/o llicències que s’atorguin en virtut de la present Ordenança, en
cap cas disminuiran la responsabilitat dels titulars en ordre al compliment de la
normativa aplicable en cada moment, a tenir les assegurances, i a obtenir les demés
autoritzacions d’altres administracions amb competències concurrents. En cap cas
podran ser invocades per disminuir la responsabilitat civil, penal o d’altre índole.
ARTICLE 8.Es prohibeix expressament:
a)
Utilitzar la via pública com un lloc d’exercici o desenvolupament de
professions, treballs u oficis sens perjudici de les normes establertes en els
articles següents reguladors de l’ús comú especial.
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b)

Col·locar o deixar abandonats en la via pública objectes particulars, sense
més excepcions que les establertes en aquesta ordenança o sense
l’autorització prèvia municipal.

ARTICLE 9.1.Si es produís utilització, ocupació o aprofitament de la via pública sense la
corresponent llicència municipal l’autoritat municipal procedirà, prèvia
comprovació de tal circumstància, a ordenar a l’interessat, verbalment, el
desallotjament, per al qual se li concedirà el termini que les circumstàncies ho
aconsellin.
2.En cas d’incompliment, es procedirà a l’execució forçosa de l’ordre, previ
aixecament d’acte i corresponent notificació a l’interessat, així com a la retirada
dels béns prèvia sanció. Si aquests béns no fossin reclamats en el termini
mínim d’un mes, l’Ajuntament podrà procedir a la seva lliure disposició.
3.Els béns fàcilment moridors s’entregaran a institucions de caràcter social
preferentment local, previ informe de l’autoritat sanitària corresponent. En cas
de mal estat d’aquests bens es procedirà a la seva destrucció.
ARTICLE 10.1.Les activitats, ocupacions o aprofitaments que impliquin una utilització comú
especial de la via pública estaran subjectes a prèvia llicència municipal.
2.La llicència municipal serà atorgada o denegada en el termini màxim d’un mes
des de la seva petició. Transcorregut l’esmentat termini sens que
l’administració dicti una resolució expressa s’entendrà denegada per silenci
administratiu. Si el número de llicències que pugui o vulgui concedir
l’Ajuntament fossin limitades, el seu atorgament s’efectuarà d’acord amb
l’article 56.4 del Reglament del patrimoni dels Ens Locals.
3.Les llicències municipals tindran vigència durant tot el termini que s’estableixi
en el moment del seu atorgament. En tot cas, s’entendran concedides com a
màxim fins el 31 de desembre del mateix any.
4.Les llicències podran ser revocades quan desapareguin les circumstàncies que
van motivar el seu atorgament o sobrevindre’n d’altres que, d’haver existit en
aquell temps, hagués justificat la no autorització.
5.Les llicències seran intransmissibles, admetent-se únicament la seva
transmissió per causa de mort del titular a favor dels qui acreditin ser els seus
hereus o legataris, de conformitat amb la legislació successòria.
ARTICLE 11.1.Per sol·licitar la llicència, es imprescindible que el sol·licitant sigui titular d’una
llicència d’establiment dedicat a la restauració, i que la sol·licitud faci referència
a dit establiment, i no hagi estat sancionat l’establiment en els darrers dos
anys, per infracció de normativa municipal i sectorial referent a establiments
públics.
La present regulació es supletòria d’aquella que específicament sigui vigent o
aprovi l’Ajuntament, per a determinades places, carrers, zones o
urbanitzacions, que per la seva significativa importància requereixin una
regulació especial i més detallada, sempre que en la ordenació el projecte
incorpori espai d’utilització privativa destinada a bars i restauració en
substitució de la possibilitat d’ocupar espai públic llindant a la façana, i que el
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projecte proposi com a més racional per la ordenació de la plaça; en aquests
casos s’aplicarà el règim general d’autoritzacions d’ocupació de via pública.
Només es permetrà l’ocupació de via pública com a extensió de l’activitat
d’establiments públics de restauració.
L’espai a ocupar només podrà ser el de davant de la façana de l’establiment, i
que no obstaculitzi la sortida necessària en cas d’emergència, ni molesti tal
ocupació als veïns laterals i frontals.
Excepcionalment es podrà autoritzar l’ocupació fora de la façana de
l’establiment, prèvia conformitat escrita del titular de la façana que es vulgui
ocupar.
A l’acabament de la zona d’ocupació, haurà de quedar un espai mínim de
quatre metres fins a la façana enfrontada, o fins a un altre espai d’ocupació. El
màxim que l’Ajuntament podrà autoritzar d’ocupació serà d’una fondària de 7
metres si totes les circumstàncies ho permeten.
Les ocupacions en l’angle interior de cantonades, no s’admeten sense
autorització escrita del titular i posseïdor de l’establiment contigu en la
cantonada, que pot ser perjudicat per l’ocupació.
En els casos en què concorrin les circumstàncies esmentades a l’apartat
anterior, fossin dos establiments els que pretenguessin l’ocupació, aquesta no
s’autoritzarà sinó es posen d’acord. En casos d’autoritzacions ja atorgades per
un any, d’existir un nou establiment que pretengui l’ocupació de façana pròpia,
i no es posi d’acord amb l’actual ocupant, comportarà l’extinció sense
indemnització de l’autorització atorgada.
Les autoritzacions anyals s’atorgaran totes durant un període fix que
l’Ajuntament determinarà. Això sense perjudici del que s’ha establert a l’apartat
anterior.
Totes les ocupacions compliran les normes de seguretat i així com els horaris i
el màxim soroll admès.
Si un establiment dona front a un carrer de menys de quatre metres, però està
situat en un edifici que dona façana a una cantonada amb un vial de més de
quatre metres, es podrà atorgar l’ocupació, sempre que hi hagi autorització de
la Comunitat de Propietaris.
Totes les autoritzacions s’atorgaran o denegaran de forma discrecional, atenent
a criteris de respecte a l’interès públic, seguretat, descans de veïns, i estudiant
les circumstàncies que hi concorren en cada cas, com per exemple, dificultant
al pas de vianants quan sigui carrer amb afluència. En tot cas les extincions
anticipades de les autoritzacions per raons d’interès públic o per canvi en
l’ordenació de la vialitat o de la pròpia ocupació, no donaran dret a
indemnització, i s’entenen atorgades a precari. En cap cas aquestes
autoritzacions seran transmissibles, llevat els casos mortis causa.
En quant a les marquesines a façanes dels establiments, les autoritzacions
també ho seran per un any, hi hauran de ser desmuntables, de tal manera que
en la sol·licitud d’una nova autorització, si se’n disposava d’una anterior,
s’haurà d’acreditar, que al menys la marquesina hagi estat retirada de la via
pública per un període mínim d’un mes. Les ombrel·les siguin fixes a la façana
com a tendals o no, si són plegables, no tenen la consideració de marquesina.
Quan en una mateixa alienació de vial, hi hagi varis establiments, es repartiran
passos d’entrada als establiments de forma proporcional, amb una amplada
mínima de 1’5 metres que haurà de quedar lliure de cadires i taules.
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L’Ajuntament decidirà en cada cas l’allargada màxima de les fileres frontals,
establint un màxim d’entre 8 i 10 metres d’amplada, segons les circumstàncies,
i establint-hi els passos esmentats.
En els altres espais públics situats fora de la façana de l’edifici, l’Ajuntament
discrecionalment podrà autoritzar ocupacions de via pública, atenint-se sempre
als criteris de racionalitat i seguretat.

ARTICLE 12.- (Modificat. Aprovació definitiva 17-09-2013).
1. No s’admetrà la instal·lació de cap tipus de focus acústic, megafonia o
qualsevol altre aparell reproductor de música. Excepcionalment, l’Ajuntament
podrà autoritzar la instal·lació d’aparells de televisió amb motiu de
retransmissions esportives o similars de gran importància. Igualment, i també
de forma extraordinària, podrà autoritzar actuacions musicals en viu, intentant
que l’horari causi les mínimes molèsties al veïnat.
2. Tampoc s’admetran altres instal·lacions no autoritzades expressament com
expositors, neveres, guinguetes annexes o similars.
3. 3.1 Els horaris màxims d’obertura i funcionament de totes les terrasses seran
els següents:
- De diumenges a dijous, tancament a les 00,00 hores durant la temporada
d’hivern i a la 01,00 hores a l’estiu.
- Divendres, dissabtes i vigílies de festius, tancament a les 00,30 hores durant
la temporada d’hivern i a la 01,30 hores a l’estiu.
- En cap cas aquests horaris podran superar els màxims permesos per a
l’activitat.
3.2 La terrassa no podrà iniciar el seu servei, en cap cas, abans de 2/4 de 8 del
matí.
La recollida dels elements i neteja de l’espai ocupat haurà de completar-se
en un màxim de 20 minuts i no serà compatible amb cap tipus d’ocupació o
servei.
3.3 Les taules i cadires de les terrasses només ocuparan la via pública durant
els límits de l’horari autoritzat.
3.4 L’Ajuntament, excepcionalment, podrà ampliar aquest horari màxim
d’obertura en motiu de fires, festes majors, revetlles populars, etc. També
podrà reduir-lo en cas que s’acreditin molèsties als veïns per sorolls i així es
constata per la Policia Local o pels serveis tècnics municipals.
4. Els adjudicataris de les terrasses seran responsables:
a) De la neteja i del bon estat de l’espai que se’ls hagi atorgat.
b) Dels danys que es puguin causar als usuaris de la terrassa degut a
l’activitat.
c) Del compliment, en la part en què els afecta, de l’Ordenança sobre civisme
i convivència ciutadana publicada al BOE núm. 230, d’1 de gener de 2010.
d) També hauran de vetllar pel control de les molèsties generades per
l’activitat de la terrassa, especialment pel que fa al soroll.
e) En cas de requerir instal·lació elèctrica, aquesta estarà degudament
protegida de conformitat amb les Normes del Reglament Electrotècnica de

La present Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i marquesines, ha
estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 5 de juliol de 2005 i Modificada, amb
aprovació definitiva el 17 de setembre de 2013.
El Secretari,
5

Baixa Tensió i per les instruccions tècniques complementàries aprovat per
Decret 842/2002, de 2 d’agost.
B/ Es modifica l’article 13 de l’ordenança que queda redactat de la manera
següent:
ARTICLE 13.- (Modificat. Aprovació definitiva 17-09-2013).
1. Serà objecte de sanció l’incompliment de les disposicions d’aquesta Ordenança.
2. De manera especial se sancionaran les infraccions següents:
a) L’ocupació del sòl o vol de la via pública sense llicència municipal
prèvia.
b) Fer activitats a la via pública no admeses en aquesta ordenança, i en
les disposicions vigents, sense l’oportuna llicència o concessió
municipal.
c) La demora en la correcció dels defectes observats en la realització de
les obres de reposició una vegada conclòs el termini concedit per
reparar-los.
d) La no senyalització de l’espai ocupat o l’extralimitació en la zona
permesa d’ocupació.
e) La instal·lació de focus acústics o d’altres instal·lacions o aparells no
autoritzats expressament.
f) La producció de molèsties per sorolls.
g) No tenir la terrassa i la via pública ocupada en les degudes condicions
de neteja, de salubritat i amb bon estat.
h) Ocupar un espai públic superior a l’autoritzat.
ARTICLE 14.1.Les infraccions seran sancionades amb multa. La quantitat màxima de les
multes serà l’autoritzada per la legislació vigent en matèria de règim local.
2.Les sancions s’han de graduar d’acord amb els criteris següents:
a)
L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b)
La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c)
La reincidència, per la comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa quan així s’hagi declarat per resolució
ferma.
ARTICLE 15.1.En tots els supòsits dels articles anteriors, les sancions que s’imposin
s’entendran sense perjudici de l’obligació de les empreses o els titulars de les
llicències interessades de reparar els defectes o les deficiències observades,
com també els danys i els perjudicis ocasionats, en el termini que estableixi
l’Administració municipal. Transcorregut aquest termini sense que l’empresa
compleixi les obligacions expressades, els serveis municipals efectuaran, a
càrrec d’aquella, els treballs necessaris.
2.En el cas que s’hagi iniciat l’ocupació de la via pública sense haver obtingut la
llicència corresponent, si aquesta fos denegada, l’empresa o el sol·licitant
interessat estarà obligada a retirar les instal·lacions efectuades, a enderrocar
les obres executades i a restablir les coses al seu estat originari.
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ARTICLE 16.1.Els agents de l’autoritat podran paralitzar les ocupacions per motiu d’urgència,
greu risc o manca de documentació quan afecti a la circulació de persones o
vehicles.
2.Podrà ser decretada la suspensió de l’ocupació per la comissió d’infraccions.
ARTICLE 17.Les llicències podran ser revocades i quedaran sense efecte en els supòsits següents:
a)
Quan el beneficiari incompleixi les condicions imposades per causes que li
siguin imputables i de les quals es derivi una gravetat especial, o quan
existeixi una reincidència en les infraccions.
b)
Per canvi o desaparició de les circumstàncies que en van determinar
l’atorgament o per sobrevenir-ne d’altres de noves que en cas d’haver
existit llavors haguessin justificant la denegació, en els termes establerts
per la normativa general aplicable.
c)
També poden revocar-se les llicències quan la corporació adopti nous
criteris d’apreciació recollits en la normativa aplicable corresponents.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Queden derogades totes les normes i disposicions
municipals que contravinguin o s’oposin a aquesta ordenança.
BEGUR, 17 de setembre de 2013
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