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AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la via pública
En compliment d’allò que disposa l’article 66 del Reglament d’obres , activitat i serveis dels ens locals, es procedeix a la
publicació del text íntegre de l’ordenança reguladora de la via pública que fou aprovada definitivament per acord de Ple de
data 7 de maig de 2013. En qualsevol cas, la seva entrada en vigor tindrà lloc un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, e 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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PREÀMBUL
L’Objecte d’aquesta ordenança és regular alguns dels usos especials i privatius genèricament admesos en els terrenys de
domini públic que el Pla d’ordenació urbanística municipal afecta a sistema urbanístic de xarxa viària i espais lliures, i que
anomenem genèricament “Via Pública”. També, de manera supletòria a les determinacions del POUM regula les activitats
que es desenvolupen en terrenys privats afectats a l’ús públic.
L’ordenança consta de 93 articles agrupats en deu títols, tres disposicions addicionals, vuit disposicions transitòries, una
disposicions derogatòria i una disposició final.
El títol primer de l’ordenança defineix al seu capítol primer l’objecte i l’àmbit d’aplicació, i al capítol segon totes les definicions
i les referències legals necessàries per a la seva aplicació.
El títol segon defineix l’ús genèric de la via pública i el comportament dels ciutadans, per la qual cosa remet a l’Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’espai públic.
El títol tercer regula alguns dels usos genèricament admesos a la via pública. Al capítol primer s’estableixen les consideracions
generals, destinant-se desprès un capítol per a cadascun dels usos, concretament per a l’ocupació mitjançant terrasses (capítol
II), mobiliari comercial (capítol III), mobiliari per a publicitat (capítol IV), execució d’obres privades (capítol V) i major
intensitat d’ús derivada de l’activitat desenvolupada a l’interior de les finques privades (capítol VI).
El títol quart es destina a la regulació de la via pública per a reserves d’estacionament i zones de càrrega i descàrrega.
El títol cinquè regula, de manera supletòria a les determinacions del POUM, les activitats que es desenvolupen en terrenys
privats afectats a l’ús públic, amb l’única finalitat de garantir l’ús públic d’aquests terrenys.
El títol sisè regula el règim de les llicències demanials, el setè els horaris i el vuitè el règim sancionador.
El títol setè regula els horaris de les activitats i ocupacions de l’espai públic i altres aspectes del funcionament de les activitats.
Els títols vuitè i novè estableixen el règim del procediment sancionador i cataloguen les infraccions i sancions a la present
ordenança.
Per últim, el títol desè dona les eines per a la intervenció immediata de l’Administració davant infraccions greus i les mesures
cautelars aplicables en l’ocupació de l’espai públic, per activitats de “top manta” i per irregularitats en la instal·lació de guals.
TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I. Objecte, àmbit d’aplicació i competències
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta ordenança és:
1. Vetllar perquè l’ús comú especial i l’ús privatiu complementin i potenciïn l’ús comú general de la via pública.
2. Regular alguns dels usos i les activitats permesos genèricament a la via pública.
3. Regular alguns dels usos i les activitats que tot i situar-se íntegrament a l’interior de les finques privades requereixen d’una
intensitat d’ús especial de la via pública.
4. Regular, supletòriament a les determinacions del POUM, l’ocupació dels terrenys privats afectats a l’ús públic.
Article 2. Àmbit
Estaran sotmesos al que prescriu aquesta ordenança tota persona física o jurídica, activitat, acte, aparell, instal·lació fixa i/o
mòbil, obres i altres que en el seu exercici, funcionament, utilització o estada siguin susceptibles d’afectar el sòl, vol o subsòl
de la via pública, sempre que sigui motivat pels usos regulats en ella.
Article 3. Competència
És competència de l’Ajuntament dins els seu terme municipal, d’acord amb la legislació aplicable, regular les activitats,
serveis i instal·lacions per una millor defensa de les vies públiques i de la convivència ciutadana, regular l’execució dels
treballs i obres necessàries per la perfecta conservació de la via pública i el mobiliari urbà, així com fomentar el comerç i les
estructures comercials que cregui convenient.
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Capítol II. Definicions i referències legals
Article 4. Definicions
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
1. DEFINICIONS APLICABLES AL TITOL III: ALTRES USOS ADMESOS A LA VIA PÚBLICA
a. Generals.
Via pública. Terrenys de domini públic que tenen aquesta condició perquè el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
els qualifica com a sistema urbanístic de comunicacions o d’espais lliures públics.
Ús comú especial de la via pública. És aquell en el qual concorren circumstàncies singulars d’intensitat d’ús mitjançant
l’ocupació amb elements mòbils que únicament requereixen llicència demanial.
Ús privatiu de la via pública. És el constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera
que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats, amb elements i instal·lacions desmuntables que requereixen
llicència demanial i a voltes la urbanística. Pel seu caràcter només es permet restrictivament en aquells àmbits on les presents
ordenances ho preveuen expressament fonamentant-se en la potenciació de l’ús del domini i que no es pertorba el fi del bé a
ocupar.
Activitats en terrenys privats que generen intensitat d’ús comú especial sobre la via pública. Aquelles que tot i situar-se tots
els seus elements completament a l’interior de les finques privades requereixen pel seu funcionament una intensitat d’ús
especial de la via pública, perquè tota l’activitat o alguns dels seus elements únicament poden ser usats des d’aquesta, com
són: taquilles expenedores de bitllets, aparells de venda automàtica, caixers automàtics, mostradors de venda o similars.
La superfície vinculada a l’ús comú especial de la via pública es determina d’acord amb els criteris d’aquesta ordenança i
se subjecta a llicència demanial i a les corresponents taxes fiscals d’ocupació de la via pública. En cap cas s’autoritzaran en
voreres d’una amplada inferior a 1,50 metres.
Superfície vinculada a l’ús comú especial. És l’espai, mesurat en metres quadrats, susceptible d’ocupació pels usuaris de les
activitats en terrenys privats que generen intensitat d’ús comú especial sobre la via pública.
Aquesta superfície vindrà donada per els metres lineals de l’activitat multiplicat per 1 metre d’amplada.
Itinerari de vianants accessible. És el definit a l’art. 5 de l’Ordre VIV/561/2010, que haurà d’aplicar-se a la via pública
urbanitzada d’acord amb els seus criteris. Bàsicament ha de tenir una amplada de pas ran la façana de 1,80 m i 2.20 d’alçada
lliure d’obstacles que, excepcionalment, es pot reduir a 1,5 m en zones consolidades.
Itinerari de vianants adaptat. És el definit a l’apartat 1.1 de l’annex 1 del Decret 135/1995, que haurà d’aplicar-se a la via
pública urbanitzada abans de l’entrada en vigor de l’Ordre VIV/561/201. Bàsicament ha de tenir una amplada de pas de 0,90
m. (no s’estableix que hagi de ser forçosament ran la façana) i 2,10 d’alçada lliure d’obstacles.
Vial mixt. aquell en el qual la vorera i la calçada se situen a un únic nivell i, normalment, amb el mateix tipus de paviment.
Mobiliari urbà. Aquells elements que formen part del contingut de la via pública per regular-ne l’ús i la mobilitat, o simplement
ornamentals, i que la seva instal·lació està reservada a l’Ajuntament d’acord amb els criteris d’urbanització vigents en cada
moment, i que únicament es regulen en aquesta ordenança als efectes del seu bon ús, com són: fanals, semàfors, senyalització,
pilones, tanques de protecció, papereres, fonts, jocs infantils, jardineres, bancs, contenidors, monuments, arbres, jardineria i
altres.
Mobiliari admès a la via pública. Son aquells elements mòbils que estan directament vinculats al tipus d’activitat que
es desenvolupa en el local que complementen i que reuneixen les condicions establertes en la present ordenança per ser
susceptibles d’ocupació de la via pública mitjançant l’atorgament d’una llicència demanial d’ús comú especial, sense
perjudici que l’Ajuntament pugui aprovar models unitaris per a àmbits homogenis concrets. Només s’admet com a mobiliari
no vinculat a l’activitat els jocs infantils annexos.
Condicions tècniques del mobiliari admès a la via pública. En general complirà les mateixes condicions de seguretat i ús
establertes per al mobiliari urbà. S’hauran de mantenir en bon estat de conservació i l’Ajuntament podrà denegar-ne la
instal·lació si no reuneixen els requisits de decoro i conservació adients.
Condicions estètiques del mobiliari admès a la via pública. Aquells elements que no es regulin específicament, en caràcter
general, seran de materials naturals tipus fusta, vímet, marbre, ferro, alumini no lacat o similar i no es permetran els colors
estridents.
Mobiliari prohibit a la via pública. No s’admetran en cap cas les màquines escurabutxaques, les expenedores automàtiques
de tabacs, l’exposició com a mostra comercial d’armes o de venda de productes relacionats amb la pornografia, begudes
alcohòliques i els articles o aparells generadors de senyals acústiques com ara megàfons o similars. Només de manera
restrictiva s’admetrà com a mobiliari els elements o maquinària destinats a l’elaboració de menjars o begudes
Tendal. Tros de tela estès amb la finalitat de fer ombra o d’aixopluc, suportat per una estructura mecànica plegable adossada
a la façana de l’edifici del qual en formen part situada a una distància mínima de 2,20 metres del terra, inclòs els serrells.
No obstant això, l’Ajuntament previ informe dels Serveis Tècnics, podrà exigir una major alçada en funció de l’estètica i la
homogeneïtzació visual del carrer en zones determinades. Serà de material tèxtil llis i d’un sol color entre els admesos per
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les NNUU del POUM a les façanes de l’edifici on s’ubica i, en cas de no establir-se, de to crema o cru, sense perjudici que
l’Ajuntament pugui aprovar models i colors per a àmbits homogenis concrets. Com element desvinculat del mobiliari admès
a la via pública únicament està subjecta a llicència urbanística, però, en aquest cas, la seva volada es limita a 30 cm. menys
que l’amplada de la vorera.
Paravent lateral. Elements complementaris a les estructures de tendals, amb la finalitat de protegir del vent, la fret o pluja,
instal·lats en perpendicular a la façana de l’edifici, extensibles, de material plàstic translúcid i amb sistemes d’ancoratge
desmuntables i que no malmetin el paviment del carrer.
Publicitat. En el mobiliari i tendals admès a la via pública només s’admetrà el missatge publicitari corresponent a la
denominació genèrica de l’establiment o local de què es tracti, que podrà imprimir-se directament sobre el suport o adherirs’hi mitjançant material sense gruix i no podrà superar el 10 % del material base.
b. Ocupació temporal mitjançant terrasses
Establiment dedicat a la restauració. Aquells establiments regulats per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives i en el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel
Decret 112/2010, de 31 d’agost.
Terrassa. Element complementari de les activitats recreatives de bars i restaurants que es desenvolupen a l’interior dels locals,
que se situa a la via pública normalment adjacent a l’activitat i se subjecta a llicència demanial i a voltes urbanística, i que
l’Ajuntament pot delimitar mitjançant senyals gràfiques.
Terrassa separada de l’activitat. És aquella que es permet a la part de la via pública allunyada dels locals on es desenvolupa
l’activitat que complementen, perquè els separa un vial.
Mobiliari complementari de terrassa. Son aquells elements mòbils que es consideren propis de la terrassa perquè estan
directament vinculats al tipus d’activitat que es desenvolupa en el local que complementen i que únicament se subjecten a
llicència demanial d’ús especial, com són: taules i cadires, para-sols, cendrés, testos o jardineres soltes, papereres, làmpades
o similars.
Mobiliari especial de terrassa. Són altres elements mòbils que només es permeten en les terrasses mitjançant justificació
i menció expressa en l’atorgament de la llicència demanial, també d’ús especial, com són: tarimes, separadors, taulells,
aparadors, expositors, taules altes o elements similars per prendre quelcom dempeus, estufes, testos i jardineres emprats com
elements delimitadors, elements ornamentals o similars. No podran tenir una alçada superior als 150 cm., excepte aquells
elements que pel seu ús normal requereixen una major alçada, sense superar en cap cas l’alçada lliure del local ni molestar les
obertures de la planta primera.
Tarima. Paviment flotant de lames de fusta sobres rastells sense ancorar-se al terra i que permet el pas de les aigües pluvials
per la seva part inferior i el registre d’arquetes i pous.
Separador de terrasses. Mobiliari especial de terrassa emprat per a delimitar els costats ortogonals a les façanes dels edificis
en aquelles àmbits on justificadament i raonadament s’admetin perquè no representa una limitació física ni visual de la via
pública, especialment per separar distintes terrasses. Preferentment es realitzarà amb elements vegetals ubicats en testos i
jardineres amb una alçada màxima total d’1,50 metres i excepcionalment, amb elements o panells mòbils no ancorats al terra
de fusta, ferro, lones, etc. En les terrasses separades de
Estructura de tendals. Tros de tela estès amb la finalitat de fer ombra o d’aixopluc, suportat per una estructura fixa adossada
o no a l’edificació situada a una distància mínima de 2,20 metres del terra. El materials i colors s’ajustaran als permesos a
les NNUU del POUM per a la zona on s’ubica, sense perjudici que l’ajuntament pugui aprovar models i colors per a àmbits
homogenis concrets. No s’admet com element desvinculat d’una terrassa i se sotmetrà a llicència demanial d’us especial i
urbanística.
Instal·lació desmuntable. Construïda amb elements de sèrie prefabricats, mòduls, panells o similars, sense elaboració de
materials en obra ni utilització de soldadures, a excepció dels fonaments, amb tancaments opacs com a màxim fins una alçada
d’un metre i diàfans en un 80% pel cim d’aquesta alçada, excepte si s’utilitzen elements vegetals vius, a menys que existeixi o
s’aprovi una regulació urbanística distinta. Se sotmetrà a llicència demanial d’ús privatiu i a llicència urbanística.
Pèrgola. Sostre de bigues paral·leles suportades per una estructura de pilars amb una modulació concreta i sotmesa a llicència
demanial d’us especial i urbanística.
Para-sol. Estri per a resguardar-se del sol amb mecanisme de funcionament anàleg a un paraigua. Serà de material tèxtil llis,
d’un sol color clar i de to crema o cru, sense cap tipus de publicitat excepte la del propi establiment i només als serrells. El seu
suport serà lleuger i desmuntable, els peus estaran subjectats amb suports i en cap cas es podran ancorar a terra amb forats
al paviment. L’alçada mínima serà de 2,20 metres i la màxima de 3 metres, sempre que aquests no afectin balcons, façanes,
arbres o altre mobiliari urbà
Taules i cadires. Conjunt de mobles que serveixen per a menjar o prendre quelcom asseguts. Podran ser d’alumini, vímet
o fusta, o d’una combinació d’aquests elements, però sempre hauran d’estar harmonitzades entre sí a tota la terrassa de
l’establiment. Hauran de produir el mínim soroll possible en moure’s. Aquests elements no podran portar cap tipus de
publicitat, excepte la pròpia de l’establiment com a complement de la seva imatge comercial.
Testos i jardineres. Recipients o suport per a la plantació de plantes o arbustos naturals i que es poden emprar per a la
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delimitació de les terrasses degudament alineades. Tindran una alçada màxima de 90 cm.
Climatitzadors exteriors. Aparell que genera calor o humitat. Es podrà col·locar un màxim d’una estufa per cada 3 mòduls
(un mòdul = 1 taula + 4 cadires) dins l’àmbit de la terrassa. Les estufes a col·locar hauran de tenir el menor consum possible,
compatibilitzant en tot cas aquesta opció amb el més acurat respecte per la sostenibilitat del medi ambient. Els aparells
generadors hauran de ser de models homologats. Les estufes de gas no poden instal·lar-se a menys d’1 metre de la línia de
façana dels immobles, ni d’altres elements, com poden ser arbres, fanals i elements de naturalesa anàloga. Hauran de retirarse seguint els mateixos criteris que la resta d’elements. La instal·lació elèctrica de subministrament de les estufes elèctriques
ha de complir el Reglament elèctric de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries, ITC-BT. No es permet la
instal3lació provisional de cap conductor elèctric que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris de les
terrasses.
c. Ocupació temporal mitjançant mobiliari comercial
Establiment comercial. Aquells establiments definits al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre , d’ordenació d’equipaments
comercials.
Mobiliari comercial. Son aquells elements mòbils complementaris de l’activitat que es desenvolupa en el local que
complementen i que únicament se subjecten a llicència demanial d’ús especial, com són: taulells, panells publicitaris,
aparadors mòbils d’exposició i venda de fruites, verdures, gelats, premsa, flors o similars.
Característiques del mobiliari comercial. Seran elements autoportants que no podran aferrar-se al paviment i amb una alçada
inferior a 1,50 metres, excepte aquells elements que pel seu ús normal requereixen d’una major alçada. Seran de materials
tipus fusta, ferro, alumini i vidre, i l’Ajuntament podrà denegar raonadament la implantació d’aquell que consideri que no
reuneixi les condicions de decor i conservació idonis.
d. Ocupació temporal mitjançant mobiliari de publicitat
Mobiliari de publicitat. Cartells, rètols, pancartes, adhesius, etc. que hauran de situar-se en llocs expressament habilitats i que
estan subjectes a llicència demanial d’ús especial.
e. Ocupacions temporals per a obres privades
Tanca provisional d’obres. Element de protecció i seguretat que ha de disposar tota obra d’acord amb l’art. 21 de l’ordenança
reguladora dels règims d’intervenció administrativa, i que en l’edificació ordenada segons alineació a vial forçosament ha de
situar-se en la via pública. Serà fixa, d’una alçada mínima de dos metres, opaca i de materials que ofereixin seguretat i decor.
Bastida. Entramat o conjunt provisional de peus drets i travessers horitzontals, fet amb peces tubulars per sostenir plataformes
a l’altura necessària per fer accessible als obrers els llocs on han de treballar. Per a l’atorgament de la llicència demanial caldrà
la presentació del corresponent projecte signat per tècnic competent.
Contenidor de runes. Receptacle normalitzat i especialment dissenyat per a ser carregats i descarregats damunt de vehicles
de transport especial i destinats a la recollida dels materials com terres, pedres i materials similars procedents d’excavacions
i residus resultants de treballs de construcció i enderrocament. Segons la seva capacitat es classifiquen en: sacs tèxtils (no
superiors a 1 m3), normals (no superior a 5 m3) i especials (superiors a 5 m3).
Mobiliari d’obres prohibit. Excepte les bastides i els contenidors, queda prohibit que la resta d’elements auxiliars de la
construcció (sitges, apilonaments de material, compressors, barraques d’obra, formigoneres i altres) ocupin la via pública
sense situar-se dins l’espai delimitat per les tanques provisionals d’obra.
2. DEFINICIONS APLICABLES AL TÍTOL IV: GUALS, RESERVES D’ESTACIONAMENT I ZONES DE CÀRREGA I
DESCÀRREGA
Gual a la via pública. L’espai delimitat de la vorera o del vial destinat en exclusiva al pas de vianants, sobre el que es concedeix
l’ús privatiu a precari a una persona per tal de fer possible l’entrada i sortida de vehicles a recintes.
Guals per a garatges i aparcaments: S’entén com a gual per a garatge i aparcament aquells que es sol·liciten per a locals en què
habitualment es tanquen un, dos, tres o quatre vehicles, embarcacions, caravanes o remolcs.
Guals per a activitats econòmiques: S’entén com a gual per a activitats aquells que es sol·liciten per l’entrada i sortida
de vehicles a recintes per a exercir una activitat industrial o comercial dins d’un local, per a la que han de disposar de la
corresponent llicència o comunicació d’activitats.
Guals per activitats de garatge i aparcament: S’entén com a gual per a garatges aparcament aquells que es sol·liciten per
a locals que es destinaran habitualment a l’aparcament de vehicles, embarcacions, caravanes o remolcs, i que tinguin una
capacitat superior a 4 vehicles, o bé tinguin una superfície superior als 100 metres quadrats. Aquestes places podran estar en
règim de lloguer o propietat dividida.
Guals per obres. S’entén com a gual per obra aquells que es sol·liciten per la construcció o rehabilitació d’immobles i locals
en l’entrada en els quals de vehicles sigui necessària per l’objecte esmentat, per a la que han de disposar de la corresponent
llicència municipal d’obres.
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3. DEFINICIONS APLICABLES AL TITOL V: TERRENYS PRIVATS AFECTATS A L’ÚS PÚBLIC
Terrenys privats d’ús públic. Aquells que el POUM qualifica com a zones d‘aprofitament privat, que se situen entre la via
pública i les edificacions i que el mateix POUM afecta a l’ús públic. Qualsevol acte d’edificació o ús del sòl d’aquests terrenys
se subjecta exclusivament a control urbanístic i sectorial que els hi sigui d’aplicació.
4. DEFINICIONS APLICABLES AL TITOL VI: LLICÈNCIES DEMANIALS
Llicència demanial. Ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic que afecta la via pública i s’atorga d’acord amb el ROAS, la legislació reguladora del patrimoni dels ens locals
i aquesta ordenança.
Llicència urbanística. Control administratiu mitjançant el qual es comprova que els actes d’edificació i ús del sòl i el subsòl que
es pretenen realitzar s’ajusten a les determinacions de la legislació urbanística en caràcter general i al planejament urbanístic
general o derivat en concret. Quan és necessària d’acord amb les determinacions de la present ordenança, s’atorgarà en un
acte únic juntament amb la demanial.
Article 5. Referències legals
TRLU: Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012 del 22 de febrer.
Ordre VIV/561: Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
Ll.20/91: Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
D.135/95: Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
RPEL: Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
D.112/10: Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
LL.20/09: Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
RDL 339/1990: Text articulat de la Llei de Trànsit i Seguretat Vial
RD. 1428/2003 de 21 de novembre, reglament general de circulació, modificat pel RD 965/2006 de 1 de setembre de 2009.
ORRIA/2012: Ordenança municipal reguladora dels règims d’intervenció administrativa.
ORSV/2007: Ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions.
ORCC/2011: Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana a l’espai públic.
TÍTOL II. US GENÈRIC DE LA VIA PÚBLICA
Capítol I. Consideracions generals
Article 6 . L’ús comú general
El destí dels terrenys de domini públic els hi atorga el POUM i, d’acord amb el RPEL, cal lliurar-los a l’ús comú general que
és aquell que pot exercir lliurement qualsevol ciutadà sense que es requereixi una qualificació ni autorització específica,
utilitzant el bé d’acord amb la seva naturalesa.
Article 7 . Comportament a la via pública
Caldrà un comportament cívic a la via pública que comporti un bon ús d’aquest espai, així com dels elements d’urbanització,
del mobiliari urbà i les instal·lacions que conté, per la qual cosa s’acompliran les determinacions establertes a l’Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’espai públic.
TITOL III. ALTRES USOS ADMESOS A LA VIA PÚBLICA
Capítol I. Consideracions generals
Article 8. Tipus d’usos
Sempre que sigui compatible amb el destí de la via pública, a més a més de l’ús comú general, s’hi podran atorgar llicències
demanials per a l’ús comú especial, i de manera més restrictiva, únicament en aquells llocs previstos específicament en
aquesta ordenança, per a l’ús privatiu.
L’article 4 d’aquesta ordenança defineix el concepte d’ús comú especial i ús privatiu i estableix de manera detallada quin
règim correspon a cada tipus d’activitat, element o mobiliari urbà a ubicar en la via pública.
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Article 9. Usos i activitats regulats en la present ordenança
Dels usos i activitats susceptibles de ser admesos en la via pública, la present ordenança regula els següents:
- Ocupació temporal mitjançant terrasses.
- Ocupació temporal mitjançant mobiliari comercial.
- Ocupació temporal mitjançant mobiliari per a publicitat.
- Ocupació temporal per a l’execució d’obres privades.
- Ocupació temporal per la intensitat d’ús generada per les activitats realitzades en domini privat.
- Guals, reserves d’estacionament i zones de càrrega i descàrrega
- Regulació supletòria a les determinacions del POUM respecte l’ocupació dels terrenys privats afectats a l’ús públic.
I no regula, en considerar-se innecessari o requerir d’una ordenança específica:
- Les concessions administratives.
- La venda ambulant.
- Els mercats no sedentaris
- Les ocupacions temporals i esporàdiques previstes a l’art. 53.6 del TRLU.
- Els talls esporàdics de la via pública
Article 10. Interpretació de les ordenances
La regulació establerta en aquest títol pretén harmonitzar l’ús comú general de la via pública amb l’ús comú especial i el
privatiu, per la qual cosa la regulació d’ocupacions per aquests usos cal entendre’ls com a màxims, i l’Ajuntament en farà una
interpretació restrictiva segons les característiques de la via pública, afavorint sempre l’ús comú general.
Article 11. Normatives d’aplicació
Els diversos usos, aprofitaments i instal·lacions a la via pública altres que l’ús comú general es regiran per allò previst en
aquesta ordenança, el Pla d’ordenació urbanística municipal i el Reglament de patrimoni dels ens locals, i addicionalment per
la Llei de sòl, la Llei d’urbanisme i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Per a l’atorgament de les llicències demanials caldrà tenir en compte que:
1. En la via pública urbanitzada d’acord amb els criteris establerts a l’Ordre VIV/561, l’ocupació de la via pública haurà
d’ajustar-se a les seves determinacions, especialment pel que fa el manteniment de l’itinerari de vianants accessible definit
a l’art. 4, així com la seva senyalització visual i acústica.
2. En la via pública urbanitzada abans de l’entrada en vigor de l’Ordre VIV/561, l’ocupació de la via pública haurà d’ajustarse a les determinacions de la Llei 20/91 i el Decret 135/95, segons els quals ha d’haver-hi l’itinerari adaptat per a vianants
definit a l’art. 4.
Cal tenir en compte que els espais públics urbanitzats existents hauran d’adaptar-se a l’Ordre VIV/561 abans de
l’1/01/2019.
Article 12. Tipus de llicències
Totes les ocupacions temporals de la via pública estan subjectes a llicència demanial, normalment d’ús comú especial i de
manera restrictiva d’ús privatiu, i depenent del tipus d’elements amb el qual es realitzi l’ocupació també caldrà l’atorgament
de la llicència urbanística. En aquest supòsit, ambdues llicències s’atorgaran en un acte únic, d’acord amb el que s’estableix
al títol VI.
A més a més, si es tracta d’una activitat recreativa tipus bar o restaurant legalitzada posteriorment a l’entrada en vigor del
D.112/10, caldrà obtenir la llicència ambiental del conjunt format pel local i la terrassa.
L’art. 4 d’aquesta ordenança especifica el tipus de llicència demanial necessària segons el tipus de mobiliari o element i
quins a més a més requereixen de llicència urbanística. Normalment, l’ocupació amb mobiliari mòbil únicament se subjecta
a llicència demanial d’ús comú especial, i els elements fixes desmuntables a llicència demanial d’ús privatiu o especial i a
llicència urbanística.
Article 13. Limitacions genèriques
1. Es prohibeix expressament a la via pública:
a. Q
 ualsevol afectació o ús del mobiliari urbà i altres serveis municipals on s’adossin, instal·lin o pengin elements
publicitaris o de reclam dels establiments, encara que aquests estiguin propers al límit o inclús dintre de l’espai públic
ocupat per l’establiment.
b. La instal·lació d’altaveus i la difusió musical i la utilització de megafonia com a element de reclam publicitari.
c. La instal·lació de qualsevol element que pogués causar un perill imminent per als vianants.
d. Ocupar terrenys afectats per sortides i entrades de vianants als edificis, guals de vehicles, sortides d’emergència, accés a
elements contra incendis, sortides d’emergència de locals de concurrència pública, zones reservades per discapacitats,
vials de seguretat, carrils bici i similars.
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e. L
 ’exercici dels treballs propis de l’activitat que s’han de realitzar a l’interior del local, obra o edificació, com és la
manipulació d’aliments o materials d’obra.
f. La col·locació de qualsevol obstacle, objecte o material que la pugui deteriorar o que dificulti, limiti o faci perillosa la
lliure circulació de vianants, de vehicles i la seva parada o estacionament.
2. Tot obstacle autoritzat que dificulti el pas normal de circulació de vianants i vehicles haurà d’ésser convenientment
senyalitzat.
3. El titular de la llicència obres o instal·lacions demanials serà el responsable de que s’acompleixin les mesures de
seguretat adients, en especial el que es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació dels
obstacles.
4. El mobiliari que s’autoritzi vinculat a les activitats haurà de reunir els mateixos criteris d’idoneïtat i qualitat que legalment
s’exigeix al mobiliari urbà.
Capítol II. Ocupació temporal mitjançant terrasses
Secció primera. Consideracions generals
Article 14. Definició
Ocupació de la via pública per a complementar les activitats de restauració que es desenvolupin a les plantes baixes dels edificis
que hi afrontin, sempre que s’acompleixin les condicions establertes en aquesta ordenança, tant pel que fa les característiques
de la via pública com del local on es desenvolupa l’activitat.
Article 15. Requisits per a obtenir la llicència demanial
Podran obtenir-la els titulars de les activitats de restauració que compleixin els requisits següents:
1. Que l’activitat que desenvolupin en el local estigui autoritzada o comunicada si aquesta és recreativa amb autorització
anterior a l’entrada en vigor del D.112/10.
2. Que s’hagi obtingut la corresponent llicència recreativa amb previsió de terrassa, d’acord amb la LL.20/09, si l’activitat es
posterior a l’entrada en vigor del D.112/10.
Secció segona. Regulació de les terrasses
Article 16. Regulació general
Les ocupacions temporals per a terrasses es regiran per les normes següents:
1. Només s’admeten genèricament aquelles que comporten un ús comú especial de la via pública amb mobiliari
complementari o especial de terrassa. L’ús privatiu amb instal·lacions desmuntables es limita als àmbits concrets que es
regulen específicament en aquest capítol de l’ordenança.
2. Amb caràcter general s’atorgaran damunt la vorera respectant l’itinerari de vianants accessible o adaptat, segons el
cas.
3. Quan l’amplada de la vorera superi el doble de l’itinerari de vianants obligatori, (3,60 metres) es podrà ocupar el 50%
més l’amplada superior als 3’60 metres d’escreix, amb un màxim total de 5 metres. En cap cas s’autoritzaran terrasses a
voreres que no tinguin una amplada màxima de 2’10 metres, dels quals 0’90 metres hauran de quedar lliures per itinerari
de vianants.
4. En el supòsit que la via pública amb la qual afronti sigui un sistema urbanístic d’espais lliures públics, l’amplada es fixarà
d’acord amb la configuració del sistema i, com a màxim, cinc metres.
5. La llargada no podrà ultrapassar la façana del local on s’ubica l’activitat. Nogensmenys, amb autorització dels propietaris
de les entitats registrals contigües i els titulars de les activitats, si s’escau, que caldrà renovar any a any, es podrà ocupar la
part corresponent a aquestes entitats.
6. S’haurà de deixar lliure al pas una franja d’1,50 metres com a eix que uneix l’obertura de la caixa d’escala de l’edifici on
s’ubica l’activitat amb la via pública, i caldrà separar-la 1 metre de les obertures dels guals de vehicles.
7. Sempre que l’ocupació pugui suposar un impacte visual important, l’Ajuntament podrà imposar l’obligació de deixar un
espai lliure de com a mínim 1’5 m.
8. Els tendals no sobresortiran més que la terrassa.
9. Les que afectin edificis inclosos en el catàleg de béns protegits que conté el POUM hauran de ser informats pel Serveis
Tècnic Municipal del Patrimoni.
10. Excepcionalment i restrictivament, en voreres estretes que no puguin acomplir els requisits anteriors, es podrà
admetre la instal·lació de terrasses damunt de tarimes elevades a la zona destinada a aparcament, seguint els criteris
següents:
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a. T
 indran una amplada màxima de 4 metres en zones d’aparcament en bateria i de 2 metres a la resta d’aparcaments, i
sempre 30 centímetres menys que l’amplada destinada a l’estacionament de vehicles, per 8 m de llargària, i la llargada
mínima serà de 4 m.
b. La tarima, a més de les condicions establertes a l’art. 4, serà de lames de fusta sobres rastells o d’un material que pugui
suportar o absorbir els impactes dels vehicles que estacionin en la zona, i es muntarà enrasada amb el nivell de la
vorera. No es pot clavar al terra amb ancoratges que malmetin la calçada.
c. Es limitarà la llargada en la proximitat de guals de vianants i de vehicles per permetre el bon funcionament d’aquests,
depenent de l’amplada de la calçada.
d. Haurà de delimitar-se amb elements que impedeixin l’accés dels usuaris a la calçada per on circulen els vehicles amb
una tanca d’una alçada màxima de 1’20 mts., formada per elements horitzontals de fusta segons model definit per
l’Ajuntament de Palamós, i serà obligatòria la senyalització dels extrems amb bandes reflectants.
e. La tarima permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior, no podent tapar els embornals, les arquetes
de registre de serveis, de clavegueram, boques de rec i hidrants, parades de transport públic, sortides d’emergència,
passos de vianants, etc.
f. Entre l’inici de la tarima o clos de protecció i els guals o les entrades de vehicles de finques contigües, hi haurà una
separació mínima d’1 m per facilitar la lliure entrada i sortida dels vehicles, sempre que la calçada útil destinada a la
circulació de vehicles faci menys de 6 m o la porta d’entrada al gual facin menys de 4 m.
g. No s’autoritzarà cap sol·licitud que impliqui la modificació de condicions d’ordenació de la mobilitat preexistents:
zones de càrrega i descàrrega o reserves de discapacitats si no es viable un canvi sense perjudici a tercers.
h. En qualsevol cas, si són possibles les modificacions, el titular peticionari de la terrassa assumirà totes les despeses que
es puguin derivar del trasllat i senyalització de dites reserves d’espai.
De forma general no s’autoritzarà l’ocupació simultània de la calçada i la vorera.
11. Els cas de vials mixtes, normalment de poca amplada, com els existents en els nuclis antics de Sant Joan i Palamós, es
regiran per les normes específiques següents:
a. Se situaran ran les façanes.
b. E
 s deixarà pel pas de vehicles i pels itineraris de vianants obligatoris un espai lliure mínim a la part central del vial
de 2,80 metres d’amplada, de traça recta equidistant a les dues façanes que conformen el vial per a cada tram de vial
entre dos carrers ortogonals. Atenent a les característiques del carrer i el nombre de terrasses sol·licitades, any a any,
l’Ajuntament podrà desplaçar aquest espai cap a una o altre façana del carrer.
c. En els carrers secundaris accessibles des dels dos extrems per vials principals que normalment suporten el trànsit
rodat i amb una llargada inferior a trenta metres, l’espai lliure mínim descrit a l’apartat anterior únicament haurà de
respectar l’itinerari de vianants obligatori.
d. En zones de vianants i/o de trànsit restringit, les terrasses aniran instal·lades arran de façana. Si l’ocupació de
la terrassa, per l’amplada del carrer, no permet el pas de vehicles d’emergència, no es podran instal·lar cap tipus
d’elements fitxes per tal de poder garantir el pas d’aquests en cas d’urgència.
e. En el supòsit de ser necessari un itinerari de vianants accessible, les obres d’urbanització que calgui executar per tal
d’adaptar-lo als criteris establerts a l’Ordre VIV/561, arran de la implantació d’una terrassa ran la façana, aniran a
càrrec de la persona sol·licitant.
12. Si cap de les anteriors solucions és factible, i només en aquest supòsit, s’admet la instal·lació de fins a un màxim de 2 taules
altes, sense cadires ni tamborets, arramblades a la façana del propi establiment, sempre respectant una amplada de 0’90
m, sempre previ informe favorable dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
Art. 17. Terrasses separades de les activitats
Els hi seran d’aplicació les normes següents:
1. Li serà d’aplicació la regulació general en allò que no contradigui el que es disposa en el present article.
2. La longitud màxima de la terrassa serà la projecció ortogonal de la façana del local que ocupa l’activitat situat a les plantes
baixes dels edificis que afronten amb el sistema. Nogensmenys, amb autorització dels propietaris de les entitats registrals
contigües i els titulars de les activitats, si s’escau, que caldrà renovar any a any, es podrà ocupar la part corresponent a
aquestes entitats.
3. En el supòsit que hi afrontin dos o més locals situats en línies de façana que formen angle, el repartiment de la projecció
ortogonal quedarà limitada per les bisectrius dels angles que formen les façanes.
4. En el supòsit que els locals se situïn en línies de façana paral·leles i no sigui possible o oportú generar dues franges
d’ocupació, es repartiran la franja coincident.
5. L’amplada de les terrasses es fixarà d’acord amb les característiques del sistema, respectant sempre els itineraris obligatoris
i sense ultrapassar els 5 metres.
6. No es permetrà l’ocupació en aquells llocs on, tot i que en aplicació dels criteris d’ubicació sigui possible, no ho permeti la
urbanització del sistema.
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Secció tercera. Regulació d’àmbits concrets
Article 18. Definició dels àmbits
Es tracta d’àmbits que per la seva singularitat són mereixedors d’una regulació específica i on, a més a més de l’ús comú
especial, normalment també s’hi admet l’ús privatiu amb instal·lacions desmuntables. Li seran d’aplicació la regulació general
i la de terrasses separades de les activitats, segons el cas, en allò que no contradigui el que es disposa en la seva regulació
específica.
Article 19. Regulació general de l’ús privatiu
Quan en un àmbit concret s’admet l’ús privatiu mitjançant instal·lacions desmuntables, li seran d’aplicació les normes
generals següents:
1. Per a la seva instal·lació, a més a més de la llicència demanial, serà necessària la llicència urbanística.
2. Quan un àmbit es reguli a traves del planejament urbanístic general, com el cas de la part del Passeig de Mar situat més
enllà de la zona de servitud de protecció establerta a la Llei de Costes, que es regula en la modificació núm. 4 del POUM,
les determinacions que s’estableixen en les presents ordenances tindran caràcter supletori. L’Ajuntament promourà la
regulació urbanística en un àmbit concret quan se’n detecti la seva necessitat.
3. Quan la instal·lació desmuntable s’ubiqui en la via pública qualificada com a sistema urbanístic d’espais lliures públics
caldrà respectar la determinació genèrica establerta en el POUM respecte que l’ocupació total del sistema es limita al
5% de la seva superfície. Aleshores, atès que es tracta d’un be limitat al qual no podran accedir tots els propietaris o
titulars d’activitats que es desenvolupin en els locals que afronten amb el sistema, mentrestant la demanda sigui inferior
a la permesa es podran atorgar les llicències temporals sol·licitades que acompleixin amb les determinacions d’aquestes
ordenances, però, quan aquesta sigui superior, d’acord amb l’art. 56.4 del RPEL, l’ocupació temporal s’haurà de sotmetre
als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
4. Caldrà justificar que les instal·lacions desmuntables, que prolonguen els usos i les activitats dels locals situats a les plantes
baixes del edificis que afronten amb el sistema, incentiven l’ús d’aquest i que no contradiuen l’interès general, tal com
determina l’art. 53.2 del RPEL.
5. La llargada màxima admesa en cada cas es fixarà en un percentatge respecte la longitud de la façana del local on s’ubica
l’activitat projectada ortogonalment a la via pública. Nogensmenys, a cadascun dels àmbits es regula la possibilitat
d’ocupar l’espai corresponent a les entitats registrals contigües.
6. Nogensmenys, amb autorització dels propietaris i els titulars de les activitats de la resta de locals de la planta baixa del
mateix edifici, que caldrà renovar any a any, es podrà ocupar la part corresponent a aquestes entitats.
7. La llicència s’atorgarà pel termini mínim que permeti l’amortització de la instal·lació raonament justificada en l’informe
tècnic corresponent, amb un termini màxim de cinc anys. En cas que aturar l’activitat per un termini superior a dos mesos,
es revocarà la llicència i caldrà desmuntar la instal·lació.
Article 20. Àmbit 1, la Planassa i la plaça de la Catifa
Es tracta d’un àmbit on el POUM determina la necessitat que totes les arquitectures guardin una relació d’harmonia, per la
qual cosa es varen aprovar els estudis de conjunt següents:
a. Estudi de conjunt G-1 “La Planassa”, aprovat el setembre de 1998, clau 3.a.
b. Estudi de conjunt G-2 “Avinguda Onze de Setembre”, aprovat el maig del 2000, clau 3.b.
Actualment l’àmbit està consolidat amb estructures de tendals i instal·lacions desmuntables adossades a la façana dels edificis
i aquesta ordenança preveu la possibilitat de mantenir-les, per la qual cosa l’Ajuntament haurà de redactar i executar un
projecte d’obres ordinàries, finançant mitjançant contribucions especials entre els propietaris i explotadors de les activitats, per
tal d’adequar l’àmbit als criteris establerts a l’Ordre VIV/561, especialment pel que la formalització de l’itinerari accessible.
L’ús comú especial se subjectarà al règim general regulat a l’art. 16 d’aquestes ordenances, però se situarà dins la franja
delimitada en el plànol núm. 3
L’ús privatiu amb instal·lacions desmuntables se subjectarà a les normes següents:
1. Ocupació: Se situaran en les franges delimitades en el plànol núm. 3.
2. Criteris compositius, constructius i estètics: L’Ajuntament aprovarà uns annexes als Estudis de conjunt que regulin les
ocupacions amb instal·lacions desmuntables. En cas contrari, serà necessari la formulació d’un projecte arquitectònic que
demostri la bondat de la proposta respecte les determinacions de l’estudi de conjunt que l’afecti, especialment pel que fa
els materials, els colors i la volumetria. D’igual manera que les obres que afecten als edificis, aquests projectes hauran de
ser informats favorablement pel Servei Tècnic Municipal del Patrimoni.
3. Legislació sectorial. Per a l’atorgament de les llicències caldrà tenir en compte les disposicions establertes a la Llei de
costes i al Reglament que la desenvolupa, i les llicències s’atorgaran sense perjudici de la autorització necessària de l’òrgan
competent en la matèria.
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Plànol 3. Situació de les terrasses a l’àmbit 4 “La Planassa i la Plaça de la Catifa”.
Article 21. Àmbit 2, Passeig de la Fosca
Es l’àmbit del Passeig de la Fosca que no se situa dins la zona marítima terrestre establerta a la Llei de Costes, i que es regula
per les Normes següents:
1. L
 ’ús comú especial se subjectarà al règim general regulat a l’art. 16 d’aquestes ordenances.
2. L’ús privatiu amb instal·lacions desmuntables se subjectarà a les regulació següent:
a. O
 cupació: Se situaran en les franges delimitades en el plànol núm. 4,
b. Criteris compositius, constructius i estètics: Serà necessari la formulació d’un projecte arquitectònic que demostri la
bondat de la proposta respecte l’edifici i l’entorn on s’ubica, i que es fonamentarà en els criteris següents:
1. Els elements constructius seran de caràcter desmuntable, a excepció dels fonaments que permetin l’ancoratge de l’estructura
i que quedaran enterrats.
2. Els paraments de façana seran de panells prefabricats tipus fusta, ferro, alumini o similars, acabats amb colors clars,
preferentment blancs, i amb una superfície vidriada superior al 60%.
3. Es prohibeix la construcció amb materials ceràmics, petris, de formigó o similars, i els acabats arrebossats o aplacats de
qualsevol tipus.
4. Les cobertes seran planes.
5. Els volums seran paral·lelepípedes de composició senzilla, sense elements sortints.
c. Legislació sectorial. Per a l’atorgament de les llicències caldrà tenir en compte les disposicions establertes a la Llei de
costes i al Reglament que la desenvolupa, i les llicències s’atorgaran sense perjudici de la autorització necessària de l’òrgan
competent en la matèria.
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Plànol 4. Situació de les terrasses a l’àmbit 5 “Passeig de la Fosca”.
Capítol III. Ocupació temporal mitjançant mobiliari comercial
Secció primera. Consideracions generals
Article 22. Definició
Ocupació de la via pública per a complementar les activitats comercials que es desenvolupin a les plantes baixes dels edificis
que hi afrontin, sempre que s’acompleixin les condicions establertes en aquesta ordenança, tant pel que fa les característiques
de la via pública com del local on es desenvolupa l’activitat.
Article 23. Requisits per a obtenir la llicència demanial
Podran obtenir-la els titulars de les activitats comercials que la tinguin autoritzada o comunicada.
Secció segona. Regulació de l’ocupació temporal mitjançant mobiliari comercial
Article 24. Regulació
Les ocupacions temporals mitjançant mobiliari comercial es regiran per les normes següents:
1. Només s’admetrà l’ús comú especial de la via pública, quedant prohibit l’ús privatiu.
2. No s’admetrà l’ocupació de la via pública separada de les activitats.
3. Només podran ocupar la via publica durant l’horari de l’activitat comercial, havent-se de retirar diàriament fora d’aquest
horari.
4. Se situarà damunt la vorera respectant l’itinerari de vianants accessible o adaptat, segons el cas.
5. Quan l’amplada de la vorera superi el doble de l’itinerari de vianants obligatori, es podrà ocupar com a màxim el 50%
d’aquest escreix, amb un màxim total de 1,50 metres.
6. La llargada no podrà ultrapassar la façana del local on s’ubica l’activitat.
7. S’haurà de deixar lliure al pas una franja d’1,00 metre situada a banda i banda de l’eix que uneix l’obertura de la caixa
d’escala de l’edifici on s’ubica l’activitat amb la via pública, i caldrà separar-la 1 metre de les obertures dels guals de
vehicles.
8. Sempre que l’ocupació pugui suposar un impacte visual important, l’Ajuntament podrà imposar l’obligació de deixar un
espai lliure de com a mínim 1’5 m.
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9. E
 ls tendals no sobresortiran més d’un metre l’amplada de l’espai ocupat pel mobiliari comercial i sempre 30 cm. menys
que l’amplada de la vorera.
10. Les que afectin edificis inclosos en el catàleg de béns protegits que conté el POUM hauran de ser informats pel Serveis
Tècnic Municipal del Patrimoni.
11. E
 ls cas de vials mixtes, com els existents en els nuclis antics de Sant Joan i Palamós, es regiran per les normes específiques
següents:
a. Se situarà ran les façanes.
b. Es deixarà pel pas de vehicles i pels itineraris de vianants obligatoris un espai lliure mínim a la part central del vial
de 2,80 metres d’amplada, de traça recta equidistant a les dues façanes que conformen el vial per a cada tram de vial
entre dos carrers ortogonals. Atenent a les característiques del carrer i el nombre de terrasses sol·licitades, any a any,
l’Ajuntament podrà desplaçar aquest espai cap a una o altre façana del carrer.
c. En els carrers secundaris accessibles des dels dos extrems per vials principals que normalment suporten el trànsit rodat
i amb una llargada inferior a trenta metres, l’espai lliure mínim descrit a l’apartat anterior únicament haurà de respectar
l’itinerari de vianants obligatori.
d. En el supòsit de ser necessari un itinerari de vianants accessible, les obres d’urbanització que calgui executar per tal
d’adaptar-lo als criteris establerts a l’Ordre VIV/561, arran de la implantació d’una terrassa ran la façana, aniran a
càrrec de la persona sol·licitant.
12. Caldrà recollir diàriament a l’interior del local el mobiliari comercial.
13. Les fires i festes tradicionals com “La botiga al carrer” quedem exemptes del compliment d’aquestes Normes i es regularan
per bans o decrets específics.
Capítol IV. Ocupació temporal per a publicitat
Secció primera. Consideracions generals
Article 25. Definició
Ocupació de la via pública amb la implantació de cartells amb finalitats publicitàries.
L’Ajuntament de Palamós promourà la instal·lació de cartelleres públiques per la col·locació de publicitat a diversos punts de
la vila que consideri idonis amb la finalitat d’aconseguir:
1. La millora de l’ imatge de l’entorn de la nostra ciutat.
2. La centralització les diferents informacions de totes les entitats, associacions i col·lectius en uns punts determinats del
municipi.
3. Contribuir al respecte del medi ambient.
Article 26. Requisits per a sol·licitar la llicència demanial
Només es permet la col·locació de mobiliari publicitari a les entitats lúdiques, esportives, culturals, socials o similars sense
ànim de lucre.
Secció segona. Regulació de l’ocupació temporal per a publicitat
Article 27. Regulació
1. Només es permetrà en les cartelleres públiques previstes i aprovades per l’Ajuntament.
2. Queda totalment prohibit fixar cartells a les façanes dels edificis i al mobiliari urbà.
3. No es pot fixar cartells a les cartelleres municipals sempre que això comporti tapar els cartells la data dels quals no hagi prescrit.
4. Un cop caducat el cartell haurà de ser retirat per la mateixa entitat que l’ha col·locat.
5. Es recomana que els cartells estiguin escrits en català.
6. La col·locació de cartells, banderoles, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma
de publicitat, anunci o propaganda, requerirà de la corresponent llicència municipal i a les corresponents taxes fiscals
d’ocupació de la via pública.
7. La seva instal·lació haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament habilitats o autoritzats a l’efecte per l’autoritat
municipal. És prohibida la col·locació de cartells, banderoles i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol
espai públic o element del paisatge al mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
8. Els cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers i altres formes de publicitat, hauran de respectar en tot cas el
contingut de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
9. No obstant i de forma específica pel que fa a les pancartes, banderoles, i tòtems a la via pública s’estableix, que només
s’admetrà la seva col·locació, quan vagin adreçats a difondre publicitat relativa a esdeveniments d’interès públic, garantint
la solidesa necessària per evitar la caiguda o que topin amb els vehicles, i no ocultarà elements de senyalització del trànsit,
arquitectònics o d’interès significatius.
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10. E
 n tot cas la col·locació d’expositors a la via pública amb la finalitat comercial, requerirà autorització municipal.
11. Les persones titulars de l’autorització, o els o les anunciants que no en tinguin, seran responsables de la retirada dels
elements instal·lats i de reposar els elements al seu estat anterior, d’acord amb les indicacions que donin els serveis
municipals.
12. Els petits expositors de publicitat de productes del propi local, com per exemple menús o llistats de preus, es podran
col·locar a la via pública penjats sobre la façana del propi establiment o en l’entrada de l’establiment sobre un únic suport
mòbil sempre que no ocupin una superfície superior a 0’25 metres quadrats. Fora d’aquests supòsits, qualsevol altre
element publicitari estarà sotmès a l’obtenció de la corresponent llicència demanial.
13. Resta prohibida la col·locació a la via pública d’estructures destinades a que la gent agafi ella mateixa la publicitat. Aquest
tipus de publicitat estarà permesa dins dels límits dels establiments comercials. En el cas que s’ubiquin als portals dels
establiments seran els responsables d’aquests els encarregats de retirar les estructures un cop acabi l’horari comercial.
Així mateix, també seran responsables de l’embrutiment de la via pública amb el material publicitari per acció del vent,
vandalisme o altres causes.
La instal·lació de banderoles publicitàries estarà subjecta a autorització municipal i a la liquidació de les corresponents taxes
fiscals municipals.
Només es podran instal·lar sobre els suports de faroles de l’enllumenat públic. Queda prohibit la seva col·locació sobre
suports de semàfors, senyals de trànsit o arbrat, ni sobre faroles d’enllumenat públic que tinguin una alçada inferior a 5
metres.
Les banderoles hauran d’estar impreses a doble cara.
El sistema de subjecció al suport de la farola haurà de donar les màximes garanties de seguretat.
La publicitat que es vulgui realitzar mitjançant aquest sistema haurà de ser en relació a campanyes institucionals o actes
lúdics o socials d’interès general que es consideri d’interès promocional o cultural del municipi o la comarca. En cap cas es
podran utilitzar com a reclam publicitari comercial exclusivament de marca, excepte que aquesta vagi com a complement de
l’anunciant com a promotor o patrocinador, sempre que es donin les condicions anteriors d’aquest apartat.
Per a campanyes institucionals el límit establert de banderoles a instal·lar ho estableix l’espai disponible.
Per a campanyes publicitàries autoritzades d’altres esdeveniments, el nombre màxim de banderoles instal·lades serà de 120
unitats a doble cara (60 faroles)
Sempre es donarà prioritat a les campanyes institucionals en cas de duplicitat de demanda d’espais.
El temps màxim que s’autoritzarà per un esdeveniment en concret serà de 30 dies abans de l’inici d’aquest i fins la data de
finalització de l’esdeveniment.
L’empresa o institució anunciant estarà obligada a retirar totes les banderoles just el dia següent de la finalització de
l’esdeveniment.
L’Ajuntament de Palamós podrà signar convenis de col·laboració amb altres administracions o entitats per fer ús d’aquest
sistema, respectant les condicions establertes en aquesta ordenança.
Capítol V. Ocupació temporal per a obres privades
Secció primera. Consideracions generals
Article 28. Definició
Ocupació de la via pública per tal que les finques on s’executen obres privades disposin de les condicions de seguretat
obligatòries, tant per les persones que les executen com les que circulen per la via pública.
Article 29. Requisits per a sol·licitar la llicència demanial
Podran sol·licitar-la els titulars de les llicències urbanístiques d’obres a executar en finques privades en les quals no sigui
possible garantir les condicions de seguretat des de l’interior de la mateixa finca, com el cas de construccions ordenades
segons alineació a vial.
Secció segona. Regulació general de l’ocupació temporal per a obres privades
Article 30. Regulació
1. L’ocupació és cenyirà a la superfície mínima imprescindible per atorgar les condicions de seguretat a l’obra. Raonadament
es podrà atorgar per una superfície més gran per enquibir-hi mobiliari d’obres prohibit fora de l’espai delimitat.
2. L’espai de la via pública ocupat haurà d’estar delimitat per una tanca provisional d’obres en tot el seu perímetre.
3. Només es permetrà l’ocupació de la vorera, deixant com a mínim un pas per a vianants de 0,90 metres. Si no es possible
deixar aquesta amplada lliure i la configuració de al calçada ho permet, es podrà construir una vorera complementaria
damunt la calçada fins assolir aquesta amplada, amb formigó estès damunt un element separador que permeti la seva
posterior extracció, i protegida amb baranes i amb senyalització lluminosa.
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4. Q
 uan no sigui possible atorgar les condicions de seguretat ocupant únicament la vorera o no es pugui complementar-la a
la calçada, caldrà protegir l’obra mitjançant un pont volat.
5. Fora de l’espai de protecció delimitat únicament es podrà ocupar la via pública per a la ubicació de contenidors de runa i
la instal·lació de bastides.
6. S’haurà de respectar tot el mobiliari urbà existent a l’espai delimitat. En el supòsit de ser necessari traslladar-lo, caldrà
sol·licitar-ho a l’Ajuntament que ho executarà mitjançant la brigada municipal, previ abonament de les despeses de
desmuntatge i nova instal·lació pressupostades. En cas de no ser possible el seu trasllat, caldrà abonar la compra i muntatge
o instal·lació del mobiliari urbà.
7. En vials mixtes se seguiran les normes següents:
a. Es deixarà pel pas de vehicles i pels itineraris de vianants obligatoris un espai lliure mínim a la part central del vial de 2,80
metres d’amplada, de traça recta equidistant a les dues façanes que conformen el vial per a cada tram de vial entre dos
carrers ortogonals. Atenent a les característiques del carrer i als altres tipus de mobiliari autoritzat, l’Ajuntament podrà
desplaçar aquest espai cap a una o altre façana del carrer.
b. En els carrers secundaris accessibles des dels dos extrems per vials principals, que normalment suporten el trànsit rodat,
i amb una llargada inferior a trenta metres, l’espai lliure mínim descrit a l’apartat anterior únicament haurà de respectar
l’itinerari de vianants obligatori.
c. Caldrà senyalitzar l’ocupació amb elements lluminosos.
Secció tercera. Regulació dels contenidors de runes, bastides i ponts volats
Article 31. Regulació dels contenidors de runes
1. Pel que fa les obligacions de la persona productora de residus s’estarà al que disposen els articles 13, 14 i 15 de l’ORRIA/2012.
2. Quan la finca afronti amb més d’un carrer se situaran en el que tingui caràcter més secundari.
3. Si no és possible ubicar-los a l’interior de la finca se situaran preferentment a les zones reservades per a l’aparcament de
vehicles i, en cas de no existir, a la vorera, deixant un pas mínim de 90 cm. Excepcionalment es podran ubicar a les calçades
quan l’espai que resti lliure sigui superior a tres metres en vies d’un sol sentit de marxa o de 6 metres en vies de doble
sentit, en aquest cas caldrà posar-hi senyalització lluminosa.
4. El seu costat llarg se situarà en sentit paral·lel a la vorera.
5. Se situaran de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, sense envair els passos de vianants, ni davant de guals
ni reserves d’estacionaments o parades de Bus. No es podran col·locar totalment o parcialment sobre les tapes d’accés
de serveis públics, ni sobre els escossells dels arbres, embornals ni en general sobre cap element urbanístic que pugui
dificultar-ne la utilització normal o en cas d’una emergència.
6. Hauran d’estar senyalitzats amb senyals reflectants o lluminoses suficients per a fer-los identificables, i hauran de presentar
a l’exterior el nom o raó social i telèfon del titular de la llicència.
7. Es prendran les mesures adients per no generar pols i sorolls en el moment d’abocar els residus.
8. No és permès d’utilitzar els contenidors per a ficar-hi altres deixalles que no siguin residus de la construcció.
9. Una vegada plens es taparan immediatament de manera adient amb l’objecte d’evitar que vessin o que el vent s’emporti
el contingut, i es retiraran durant les properes 24 hores.
10. Hauran de retirar-se de la via pública tots els caps de setmana i durant els períodes de vacances de la Festa Major, Nadal
i Setmana Santa.
11. En els períodes en els quals, d’acord amb l’art. 11.2.5 de l’ORSV/2007, no és poden iniciar o s’han de suspendre
determinats tipus d’obres, no es podran atorgar llicències d’ocupació de la via pública per a contenidors vinculats a
aquests obres.
12. En vials mixtes se situaran ran les façanes i s’aplicaran els criteris generals establerts a l’apartat setè de l’article anterior.
Article 32. Regulació de les bastides i els ponts volats
1. La instal·lació de bastides sobre la vorera haurà de deixar, com a mínim, un pas lliure sota la bastida o en la mateixa vorada
per a la circulació de vianants de 90 cm.
2. En el cas que el pas de vianants s’efectuï per dessota la bastida, sempre que l’amplada de la vorada ho permeti, s’haurà
de preveure amb pòrtics d’una estructura d’amplada mínima 0,90 m., i s’hi haurien de col·locar baranes per conduir els
vianants.
3. S’hauran de col·locar elements com malles mosquiteres, xarxes opaques, etc., que impedeixin la caiguda de materials o
eines a la via pública, inclosos els de granulometria fina, tant en el pas situat a sota de la bastida com en la seva part frontal.
En tot cas, per seguretat la part inferior de la bastida tindrà un element resistent a caigudes o impactes.
4. En la utilització de ponts volats i per protegir els vianants, s’haurà d’instal·lar una bastida que habiliti un pas per sota de
les mateixes característiques esmentades als apartats anteriors.
5. En vials mixtes s’aplicaran els criteris generals establerts a l’apartat setè de l’article anterior.
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Capítol VI. Ocupació temporal per la intensitat d’ús generada per les activitats realitzades en domini privat
Secció primera. Consideracions generals
Article 33. Definició
Ocupació de la via pública necessària per a desenvolupar l’activitat comercial i de restauració que es desenvolupa a l’interior
dels edificis arran de la implantació de mobiliari complementari, l’ús del qual s’exerceix exclusivament des de la via pública,
com són entre altres:
1. Taquilles expenedores de bitllets d’espectacles de totes classes que donin directament a la via pública.
2. Mostradors o tancs destinats a la venda de gelats, refrescos i similars que, sense sortir de la línia de façana, estiguin amb
comunicació directa amb la via pública.
3. Mostradors d’establiments de pública concurrència que permetin l’expedició de consumicions al públic estacionat en la
via pública.
4. Aparells de venda automàtica o altres elements adossats a les façanes.
5. Caixers automàtics.
Article 34. Requisits per a sol·licitar la llicència demanial
Podran sol·licitar-la els titulars de les activitats de restauració i comercials que la tinguin autoritzada o comunicada.
Secció segona. Regulació de l’ocupació temporal per la intensitat d’ús generada per les activitats realitzades en domini privat
Article 35. Regulació general
1. L’ocupació de la via pública s’ha de fonamentar en mobiliari i usos complementaris de l’activitat principal, prohibint-se
que el funcionament d’aquesta requereixi necessàriament ocupar la via pública.
2. L’amplada mínima a computable de la via pública serà d’un metre, i la llargada la del mobiliari que genera la necessitat
d’ocupació.
3. Les activitats existents en el moment de l’entrada en vigor de la present ordenança que pel funcionament de la seva activitat
principal requereixen ocupar la via pública, podran seguir amb aquesta ocupació fins que es produeixi un canvi d’activitat.
TÍTOL IV. GUALS I RESERVES D’ESTACIONAMENT
Capítol I. Guals
Secció primera. Consideracions generals
Article 36. Definició
És l’ús comú especial de la via pública per a l’accés de vehicles a finques o locals.
Article 37. Requisits per a obtenir la llicència demanial
Podran obtenir la llicència demanial de gual:
1. El propietaris o els arrendataris de finques o locals destinats a aparcament de vehicles.
2. Les comunitats de propietaris pel cas que el local o finca sigui de diferents propietaris i/o arrendataris.
3. Els explotadors d’activitats que estiguin autoritzades o comunicades.
4. Els titulars de llicències d’obres.
Article 38. Classificació
Els guals es classifiquen en:
1. Guals per a garatges i aparcaments: Aquell que serveix a locals en què habitualment es tanquen un o varis vehicles,
embarcacions, caravanes o remolcs.
2. Guals per a activitats econòmiques: Aquell que serveix a locals on s’exerceixen activitats industrials o comercials.
3. Guals per obres: Aquells necessaris per accedir a la construcció o rehabilitació d’immobles i locals.
Secció segona. Regulació dels guals
Article 39. Regulació
1. La seva amplària serà igual a la de la porta d’accés al recinte més 0,60 m a cada banda com a màxim, que raonadament es
podrà incrementar fins 1,20 metres per banda per facilitar l’accés en aquelles carrers de calçada estreta.
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2. S
 i la morfologia del vial o alguna altra circumstància ho fa necessari, es podrà establir-se contragual, per tal de fer possible
l’exercici de la llicència de gual, sense que aquest suposi cap carrega fiscal complementaria.
3. Quan l’ús del gual comporti la modificació dels elements d’urbanització de la vorera i de la vorada caldrà emprar les
solucions constructives i els models normalitzats establerts per l’Ajuntament, quedant prohibides qualsevol altres formes
o maneres d’accés mitjançant rampes, instal·lacions provisionals o circumstancials d’elements mòbils com cossos de fusta,
metàl·lics, col·locació de rajols, sorra i similars.
4. La modificació de la vorera haurà de respectar sempre l’itinerari accessible o adaptat, segons el cas.
Capítol II. Estacionaments reservats
Secció primera. Consideracions generals
Article 40. Definició
Ocupació de la via pública per facilitar les operacions de càrrega i descàrrega d’objectes i materials, o facilitar l’accés de
persones amb discapacitat permanent o temporal a immobles determinats. No s’inclouen els estacionaments reservats per als
serveis d’autotaxis, d’autobusos urbans, d’autobusos interurbans, i per a ús de les persones amb mobilitat reduïda i les zones
de càrrega i descàrrega d’ús no privatiu.
Article 41. Classificació
1. Els estacionaments reservats es classifiquen en:
a. Estacionaments per a obres o similars.
b. Estacionaments per a activitats econòmiques, com zones de càrrega i descàrrega d’ús privatiu.
2. Estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda.
3. S’entén com a estacionament reservat per a obres aquells que faciliten l’execució d’una obra.
4. S’entén com a estacionaments reservats per a activitats econòmiques aquells que faciliten la càrrega i descàrrega de
mercaderies i productes d’una activitat econòmica.
5. S’entén com a estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda aquells que els hi faciliten l’accés o sortida al
domicili o al seu lloc de treball.
Seran persones amb dret a l’ús d’aquests estacionaments:
a. les discapacitades amb barem de mobilitat reduïda permanent,
b. les persones amb una dificultat important de mobilitat transitòria
La primera d’aquestes situacions es regirà per la regulació del Decret 97/2002, de 5 de març (DOGC núm. 3602 de 25/03/2002).
En el cas de les persones que es vulguin acollir a aquest dret per una dificultat de mobilitat transitòria hauran de presentar
sol·licitud a l’Ajuntament de Palamós justificant documentalment la seva problemàtica i temporalitat durant la qual tindrà
reduïda la seva mobilitat. En aquests casos les autoritzacions seran personalitzades i intransferibles i s’atorgaran per un
període determinat finalitzat el qual la persona beneficiària perdrà aquest dret, excepte que torni a demanar una pròrroga
prèvia justificació que les causes que van motivar l’autorització encara perdurin. Aquestes autoritzacions no estaran subjectes
a taxa fiscal.
Article 42. Requisits per a obtenir la llicència demanial
Podran obtenir la llicència demanial de reserva d’estacionament,:
1. Els titulars de llicències d’obres.
2. Els explotadors d’activitats que estiguin autoritzades o comunicades.
3. Les persones amb mobilitat reduïda.
Secció segona. Regulació de la reserva d’estacionament
Article 43. Regulació
1. Per a l’obtenció de la reserva d’estacionament caldrà acreditar-ne l’oportunitat i la necessitat.
2. Les vinculades a obres tindran caràcter temporal d’acord amb la durada d’aquestes. Les vinculades a activitats seran
anuals i les de persones amb mobilitat reduïda indefinides.
3. Només es podran concedir en els trams de vial en els quals estigui autoritzat l’estacionament. En els trams en els quals es
prevegi estacionament quinzenal alternatiu només es podran concedir per a la quinzena d’estacionament autoritzat.
4. Per tot allò que no quedi previst en aquesta ordenança serà d’aplicació l’Ordenança general municipal de circulació de
vehicles de Palamós.
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TITOL V. ACTIVITATS EN TERRENYS PRIVATS AFECTATS A L’ÚS PÚBLIC
Capítol I. Consideracions generals
Article 44. Definició
Terrenys de titularitat privada situats entre la via pública i les edificacions privades i que el POUM afecta a l’ús públic, a voltes
obligant a la construcció d’un element arquitectònic tipus porxo (Avda. Catalunya), a voltes recollint construccions que ja
disposen d’aquest element (plaça Pere el Gran).
Article 45. Requisits per a sol·licitar la llicència urbanística
Les activitats que es desenvolupin en aquests terrenys estan subjectes únicament a llicència urbanística, d’acord amb
les disposicions establertes a les Normes urbanístiques del POUM per a cada zona, i la podran sol·licitar els titulars
de les activitats comercials que la tinguin autoritzada o comunicada, i de restauració que acompleixin els criteris
següents:
1. Que l’activitat que desenvolupin en el local estigui autoritzada o comunicada si aquesta és recreativa amb autorització
anterior a l’entrada en vigor del D.112/10.
2. Que s’hagi obtingut la corresponent llicència recreativa amb previsió de terrassa, d’acord amb la LL.20/09, si l’activitat es
posterior a l’entrada en vigor del D.112/10.
Capítol segon. Regulació de les activitats en terrenys privats afectats a l’ús públic
Article 46. Regulació
L’única finalitat de la present ordenança és regular la coexistència entre l’ocupació amb elements mòbils de les activitats
que es desenvolupin a les plantes baixes dels edificis i l’afectació a l’ús públic que estableix el POUM, la qual cosa comporta
possibilitar el pas de vianants pel seu interior, establint-se que el 50% de la seva amplada adjacent a la via pública es destinarà
a aquest ús.
TITOL VI. LLICÈNCIES DEMANIALS
Capítol I.- Consideracions generals
Article 47. Actes subjectes a llicència demanial
Qualsevol ús comú especial o privatiu de la via pública que no exigeixi concessió està sotmès a llicència demanial, i en aquest
títol es regulen aquelles necessàries per a desenvolupar els usos regulats en aquests ordenances, és a dir:
1. Instal·lació de Terrasses.
2. Col·locació de mobiliari comercial.
3. Col·locació de mobiliari de publicitat.
4. Execució d’obres privades.
5. Major intensitat d’ús generada per l’activitat que es desenvolupa a l’interior de les finques privades.
6. Guals, reserves d’estacionament i zones de càrrega i descàrrega.
Article 48. Requisits per a obtenir la llicència demanial
Podran obtenir llicència demanial d’ocupació de la via pública les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits
establerts en aquesta ordenança per a cada tipus d’ús.
Article 49. Documentació necessària
Les sol·licituds de llicència s’hauran de formular d’acord amb el model que figurarà a la seu electrònica (http://seu.palamos.
cat) de l’Ajuntament per a cadascun dels diferents usos regulats en la present ordenança.
Article 50. Contingut
La llicència expressarà el seu atorgament a precari, la identificació de la persona o entitat autoritzada, la ubicació i delimitació,
el termini de vigència, l’horari, les característiques de la senyalització, així com la resta de condicions que s’escaiguin.
Article 51. Durada
1. Les llicències tenen caràcter temporal i s’atorguen a precari per un termini que, sense perjudici d’aquelles en que es prevegi
més ampli en la seva regulació específica, bàsicament els d’ús privatiu, finalitza el dia 31 de desembre de l’any en què és
atorgada, per a les anuals, i el dia 30 de setembre per a les estivals. Per a la resta, la data de finalització de l’autorització és
el darrer dia del darrer mes per al qual s’hagi obtingut aquesta.
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2. L
 es llicències demanials d’ús comú especial s’atorgaran pel termini que s’estableixi en el moment del seu atorgament, fins
a un màxim de 12 mesos.
3. Les llicències demanials d’ús privatiu s’atorgaran pel termini que s’estableixi en el moment del seu atorgament, raonada
d’acord amb el termini necessari per a amortitzar la inversió de la instal·lació.
Article 52. Extinció
Les llicències s’extingeixen per:
1. Caducitat. Per compliment del període de vigència.
2. Revocació. Atès el seu caràcter de precari, les llicències demanials són revocables per raons sobrevingudes d’interès públic
o per incompliment de qualsevol de les condicions generals establertes en la present ordenança o de les específiques de la
llicència. Aquesta revocació no comportarà cap tipus d’indemnització.
3. Cessament de l’activitat que complementa. En el supòsit que la llicència o la comunicació de l’activitat a la qual complementa
la llicència demanial cessi el seu efecte, automàticament que extingirà aquesta.
4. Canvi d’activitat del seu titular. En el cas en què el titular de la llicència demanial canviï de negoci o l’activitat, s’entendrà
extingida aquella i vindrà obligat a sol·licitar una nova llicència demanial en correspondència amb la nova activitat.
5. Renúncia del titular.
Article 53. Renovació
Mitjançant un acord general es podran autoritzar d’ofici les mateixes llicències concedides la temporada o any anterior.
Qualsevol canvi, modificació o addició d’elements, superfície o altre paràmetre, determinarà l’obligació de presentar una
nova sol·licitud, acompanyada de la documentació necessària.
Article 54. Transmissió
En cas de traspassar-se l’activitat basant-se en la qual s’ha atorgat la llicència demanial podrà transmetre’s aquesta prèvia
comunicació a l’Ajuntament.
En a els altres casos les llicències demanials no són transmissibles, el titular no podrà cedir-ne el dret a tercers, ni total ni
parcialment.
Article 55. Concurrència de llicències
Si l’ocupació de la via pública a més de la llicència demanial requereix de l’atorgament de llicència urbanística, s’atorgaran
ambdues de manera simultània d’acord amb el procediment establert per a la llicència urbanística d’obres regulada a l’ORRIA.
En el supòsit que l’acte urbanístic estigui subjecte a comunicació prèvia, la llicència demanial s’atorgarà posteriorment, una
vegada la comunicació hagi obtingut la verificació positiva per part dels serveis tècnics municipals.
Capítol II. Condicions de les llicències demanials
Secció Primera: Condicions generals i deures dels seus titulars
Article 56. Condicions generals
Serà requisit per a l’atorgament de la llicència demanial trobar-se al corrent de pagament de taxes municipals per aquest
concepte d’ús privatiu específic o aprofitament especial de la via pública.
La llicència atorgada quedarà subjecta a les condicions generals següents:
1. Donar compliment a les condicions generals que afectin a aquest tipus de llicències i que figuren a l’ORCC/2011 i a
l’Ordenança municipal general de neteja.
2. Acomplir les prescripcions establertes l’ORSV/2006, prioritzant sempre el descans dels veïns i el manteniment de l’ordre
públic.
3. S’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
4. Té caràcter temporal i s’atorga a precari per el termini que figuri a la llicència d’acord amb les determinacions d’aquesta
ordenança.
5. L’Ajuntament es reserva la facultat de revocar-lo si causes sobrevingudes d’interès públic ho fessin aconsellable, sense dret
a indemnització de cap classe.
6. S’atorga sense perjudici de l’obtenció d’altres llicències o autoritzacions que siguin necessàries.
7. La superfície a ocupar serà delimitada pel Departament municipal de Via pública.
8. S’haurà de respectar el mobiliari urbà i elements d’urbanització existents, i en el supòsit d’haver-se de desplaçar o retirar
qualsevol element, ho farà la brigada municipal prèvia sol·licitud i abonament de les despeses pressupostades.
9. La seva concessió no comporta cap tipus de dret ni preferència per a futures ocupacions de la via pública.
10. El document d’autorització de l’ocupació serà exhibit en un lloc ben visible de l’espai ocupat.
11. Un cop finalitzada la jornada caldrà netejar la via pública ocupada i ordenar el mobiliari.
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12. L
 a neteja i la recollida del mobiliari de la via pública s’haurà d’efectuar sense sorolls i dins l’horari establert en el títol VII.
13. El mobiliari a ubicar en la via pública acomplirà les condicions tècniques establertes en la present ordenança, especialment
pel que fa les condicions de seguretat i ús.
14. Una vegada extingida la llicència, l’interessat ve obligat a retirar de la superfície ocupada els elements col·locats o
instal·lats, i a reposar la via pública al seu estat originari abans de l’ocupació de la mateixa. En el supòsit que no sigui
possible netejar els elements d’urbanització, l’Ajuntament en podrà exigir la seva substitució.
15. Depenent del tipus de mobiliari a ubicar, l’Ajuntament podrà requerir el dipòsit d’una fiança que garanteixi la correcta
reposició dels elements d’urbanització i el mobiliari urbà al seu estat anterior a l’atorgament de al llicència demanial.
16. Si l’activitat, basant-se en la qual s’ha atorgat la llicència demanial s’atura per un termini superior a dos mesos, també
s’hauran de realitzar les actuacions descrites a l’apartat anterior.
Article 57. Deures dels titulars de les llicències
El titular de la llicència haurà de:
1. Exercir l’ocupació mitjançant mobiliari que s’adapti a les condicions establertes en aquesta ordenança i a les que es
consignin a la llicència.
2. Ocupar únicament l’espai autoritzat
3. Instal·lar només els elements de mobiliari autoritzats.
4. Satisfer les taxes i dipòsits de conformitat amb el previst a les ordenances fiscals corresponents.
5. Indemnitzar els danys que a conseqüència de les instal·lacions es puguin ocasionar al municipi o a tercers.
6. Respectar els horaris establers en la present ordenança.
7. Mantenir en tot moment la via pública ocupada en condicions de netedat i decor.
8. No utilitzar cap tipus d’instal·lació de so.
9. Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat.
Secció Segona. Condicions específiques de les llicències demanials
Article 58. Condicions específiques de les terrasses
1. Serà motiu de revocació de la llicència per incompliment de condicions quan a ran de queixes veïnals es constati que
l’ocupació de via pública concedida provoca un excés de soroll, segons els límits vigents, sens perjudici que s’imposin les
sancions escaients. Aquesta mesura de revocació pot ser enervada pel titular de l’ocupació si es modifiquen els elements
constitutius de l’ocupació i com a conseqüència una vegada realitzada la modificació es comprova que s’ajusta a la
normativa vigent.
2. En cas que en anys o períodes anteriors s’hagi constatat l’existència d’aquests incompliments, es denegarà d’ofici la nova
petició.
3. Si s’ha constatat que aquest incompliment, en períodes o anys anteriors, no prové dels sorolls que emet una terrassa per
si sola, sinó que es produeix a causa d’un efecte additiu de diferents terrasses, aplicant el criteri de menor onerositat, es
denegarà la nova llicència d’ocupació de via pública a l’activitat que compti amb menys mesos d’ocupació autoritzada pel
mateix objecte en els darrers cinc anys. En cas que es donin situacions amb igualtat de condicions es resoldrà mitjançant
sorteig. En cas de que els valors resultants continuïn essent superiors als establerts per la norma, s’aplicarà el mateix criteri
per a la resta d’ocupacions fins que quedi acreditat el compliment de la normativa vigent.
4. Els mateixos criteris serviran per revocar, si és el cas, les llicències atorgades si es constata que l’incompliment de la
normativa vigent no prové dels sorolls que emet una terrassa per si sola, sinó que es produeix a causa d’un efecte additiu
de diferents terrasses. 
Article 59. Condicions específiques de la llicència de gual
1. Senyalitzar el gual verticalment i horitzontal d’acord amb els criteris que estableixi l’Ajuntament.
2. Renovar el paviment quan resulti malmès per la negligència o ús indegut del titular o usuaris del mateix.
3. Retornar la vorera i vorada al seu estat original un cop s’hagi extingit la llicència.
4. No es permet cap modificació dels elements d’urbanització de la calçada.
5. Davant seu no podrà estacionar-se cap vehicle, ni tan sols el titular o titulars de la llicència.
6. Els guals per activitats econòmiques es concediran de 8 a 20 hores. No obstant, es podran concedir pel mateix horari que
l’activitat, prèvia justificació.
Article 60. Condicions específiques de la llicència de reserva d’estacionament
1. L’atorgament de les llicències d’estacionament reservat serà discrecional i tindrà caràcter de a precari.
2. L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que resultin aconsellables per raons d’interès públic o per
canvi de circumstàncies en la via pública, sense haver-hi lloc, en cap cas, a indemnització o compensació de cap mena.
3. Serà personal i intransferible.
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4. L
 a senyalització dels estacionaments es farà per part de l’Ajuntament.
5. No és permesa la col·locació d’elements delimitadors de l’estacionament ni modificar la senyalització efectuada per
l’Ajuntament.
6. Sobre l’estacionament reservat per a càrrega i descàrrega no podrà estacionar-se cap vehicle que no sigui amb aquesta
finalitat.
TITOL VII. REGULACIÓ D’HORARIS I FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA
Capítol I. Divisió zonal urbana
Article 61. Divisió zonal
Atesa la naturalesa turística del municipi, la necessitat de preservar la tranquil·litat ciutadana i d’acord amb l’establert
en l’Ordre del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya número INT/358/2011, l ’ocupació de la via pública
es subjecta als següents horaris i condicions en funció de la zona de sensibilitat acústica que es troba ubicada l’activitat
a la qual pertanyen (d’acord amb el mapa de capacitat acústica municipal). Igualment, s’estableix una nova zona on l’ús
recreatiu de restauració és dominant i/o les ocupacions es troben suficientment allunades de les zones amb predomini
residencial.
Capítol II. Regulació dels horaris
Article 62. Horaris
1. Zona de sensibilitat acústica baix (C) i moderada (B):
Horari de tancament de la terrassa: 23:00 h
- En els períodes establerts en l’art 7 de l’ordre INT358/2011, de 19 de desembre, (o norma que la substitueixi) i el període
establert d’ocupació d’estiu regulat a l’Ordenança Fiscal 11.3, des del dia 1 d’abril fins el dia 30 de setembre, l’horari
establert es podrà perllongar una hora més.
Condicions específiques de funcionament:
- Es procurarà que el conjunt de taules i cadires estiguin sota la projecció d’un tendal o pèrgola.
Zona de sensibilitat acústica alta (A):
Horari de tancament de la terrassa: 23:00 h
- En els períodes establerts en l’art 7 de l’ordre INT358/2011 (o norma que la substitueixi) ) i el període establert d’ocupació
d’estiu regulat a l’Ordenança Fiscal 11.3, des del dia 1 d’abril fins el dia 30 de setembre, l’horari establert es podrà perllongar
una hora més.
Condicions específiques de funcionament:
- La ocupació serà única i exclusivament de taules i cadires, quedant expressament prohibits la instal·lació de taules altes o
similars per prendre quelcom dempeus.
- El conjunt de taules i cadires hauran d’estar sota la projecció d’un tendal o pèrgola.
Zona d’ús recreatiu dominant:
Horari de tancament de la terrassa: el mateix que l’activitat
Àmbit: Plaça Catifa, Plaça Sant Pere, Av. Onze setembre (zona Planassa fins a l’alçada del Passeig del Mar), espai central del
Passeig del Mar, port de Palamós, Port Marina Palamós, passeig de la Fosca (zona platja de la Fosca), C/ Garbí (zona platja
Sant Esteve)
1. S
 i es tracta de terrasses amb instal·lacions desmuntables completament tancades podran funcionar amb el mateix horari
de l’establiment que complementen, sempre que acompleixin amb les condicions acústiques d’aplicació d’acord amb la
normativa sectorial.
2. La revocació regulada a l’article 58 d’aquesta ordenança tindrà lloc de manera parcial, mitjançant la modalitat de limitació
d’horari de funcionament, en els supòsits que es constati una terrassa incompleix la normativa en matèria de sorolls només
en una determinada franja horària. El nou horari, una vegada practicada la reducció, serà aquell en el que la terrassa
s’ajusti als límits establerts a la normativa vigent.
3. Els titulars de llicència d’ocupació de la via pública estaran sotmesos a les prescripcions establertes a l’ORCC/2011.
4. En cap cas no es podrà perllongar l’horari de tancament més enllà del que estigui establert per a l’activitat recreativa de la
qual la terrassa constitueix un complement.
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TÍTOL VIII. PROCEDIMENT SANCIONADOR
Capítol I. Potestat sancionadora
Article 63. Distinció de potestats administratives
El contingut d’aquest capítol, relatiu a la potestat sancionadora per motiu d’infraccions comeses en l’àmbit de l’ús comú
especial i de l’ús privatiu sotmès a llicència dels diferents espais municipals d’ús públic, s’ha d’entendre sense perjudici de
l’exercici independent, quan s’escaigui, de la potestat administrativa d’autoprotecció possessòria o coacció administrativa
directa, en virtut de la qual, i com a mètode preferent per assolir l’objectiu pretès, evitar un ús no autoritzat de les vies
públiques que perjudiqui indegudament la seva destinació legal a l’ús comú general, els agents de l’autoritat ordenaran a les
persones responsables que cessin en l’ocupació il·legal i restitueixin la superfície ocupada a la seva situació anterior.
Els supòsits de desobediència a aquestes concretes ordres legítimes, emanades de forma proporcionada amb l’objectiu
d’assolir una urgent finalització de l’apropiació indeguda de l’espai públic, tindran la mateixa consideració i transcendència
penal que l’ordenament jurídic vigent atribueix a altres situacions anàlogues en matèries diferents com ara la regulació del
trànsit, la disciplina urbanística o l’ordre de clausura d’establiments.
Article 64. Atribució de la potestat sancionadora
L’Ajuntament, en defecte de normativa sectorial específica, pot establir els tipus d’infraccions i imposar sancions per
l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions contingudes a les seves ordenances amb la finalitat de l’adequada
ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions
i espais públic; aquesta potestat s’atribueix als municipis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
en el seu l’article 139. Fent ús d’aquesta potestat s’estableix el procediment sancionador per a les infraccions tipificades en
aquesta ordenança.
Article 65. Principis de la potestat sancionadora
La potestat sancionadora de l’Ajuntament es regeix pels principis de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i
proporcionalitat, respecte dels terminis de prescripció i no duplicitat de sancions regulats al Capítol I del Títol IX de la Llei
30/1992, de 16 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i a
l’article 102 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Article 66. Òrgan competent
Li correspon a l’alcalde o alcaldessa la incoació i la resolució dels procediments sancionadors relatius a les infraccions
tipificades en aquesta ordenança en virtut d’allò que disposa l’article 21.1n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local. La instrucció del procediment sancionador anirà a càrrec del funcionari designat per l’Alcaldia.
Capítol II. Principis del procediment sancionador
Article 67. Garantia de procediment
1. L’exercici de la potestat sancionadora en relació a les infraccions tipificades en aquesta ordenança haurà d’observar
el procediment que en ella s’estableix, que separa la fase instructora de la fase sancionadora i s’encarreguen a òrgans
diferenciats.
2. No es pot imposar cap sanció sense que s’hagi tramitat el procediment regulat en aquesta ordenança, d’acord amb la
classificació de la infracció.
Article 68. Drets del presumpte responsable
El procediments sancionadors han de garantir al presumpte responsable els següents drets:
1. A ser notificat dels fets que se l’imputen, de les infraccions que aquests fets puguin constituir i de les sancions que, en el
seu cas, se li pugui imposar, així com de la identitat de l’instructor, de l’autoritat competent per imposar la sanció i de la
norma que li atribueix aquesta competència. Per tal de fer-ho possible les actes de denúncia hauran d’incloure entre altres
dades, la identificació de l’infractor i l’adreça i les dades de l’establiment.
2. A formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic que resultin procedents.
3. A invocar i gaudir dels drets que ostenten els ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques, regulats
a l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 69. Presumpció d’innocència
1. El procediments sancionadors respectaran la presumpció de no existència de responsabilitat administrativa mentre no es
demostri el contrari.
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2. E
 l fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes vincularan a aquesta administració pública respecte dels
procediments sancionadors que se suscitin.
3. Els fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat i que es formalitzin en document públic
observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense perjudici de les proves que en defensa dels seus
respectius drets o interessos puguin senyalar o aportar els propis administrats.
4. Es practicaran d’ofici o s’admetran a proposta del presumpte responsable quantes proves siguin adequades per a la
determinació dels fets i possibles responsabilitats. Només podran declarar-se improcedents aquelles proves que per la seva
relació amb els fets no puguin alterar la resolució final a favor del presumpte responsable.
Capítol III. Tramitació del procediment sancionador
Secció primera. Incoació
Article 70. Resolució d’incoació o arxiu
L’alcalde o alcaldessa, a la vista de la denúncia o acta d’inspecció, dictarà resolució en un d’aquest dos sentits:
1. Incoació del procediment sancionador i nomenament l’instructor del mateix, quan existeixin indicis d’haver-ne comès una
infracció tipificada en aquesta ordenança.
2. Arxiu de les actuacions practicades per no constituir cap infracció tipificada en aquesta ordenança.
Article 71. Notificació de la resolució d’arxiu de les actuacions
La resolució d’arxiu de les actuacions es notificarà a les persones que tinguin la condició d’interessades i als denunciants,
en el seu cas. La notificació haurà de contenir el text íntegre de la resolució, indicant que es un acte definitiu en la via
administrativa, expressant els recursos que procedeixen, òrgan davant el qual s’han de presentar i termini per interposar-los,
sense perjudici que els interessats puguin exercir, en el seu cas, qualsevol altra acció que estimin procedent.
Article 72. Notificació de la resolució d’incoació
La resolució d’incoació del procediment sancionador es notificarà a les persones que tinguin la condició d’inculpades,
juntament amb el plec de càrrecs regulat en l’article 106 d’aquesta ordenança en els procediments sancionadors de règim
general, i juntament amb la proposta de resolució regulada en l’article 111 d’aquesta ordenança en els procediments
sancionadors de règim simplificat. Aquesta resolució és un acte de tràmit i contra la mateixa no hi cap recurs; no obstant, en
la notificació s’atorgarà als interessats un termini de deu dies d’audiència per tal que puguin presentar les al·legacions que
estimin convenients al plec de càrrecs o proposta de resolució, segons correspongui, i/o recusar a l’instructor en cas que es
doni alguna de les circumstàncies enumerades a l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Secció segona. Instrucció del procediment sancionador de règim general
Article 73. Objecte
En el cas que les infraccions s’hagin de qualificar de greus o de molt greus per a instruir l’expedient s’haurà de seguir el
procediment sancionador de règim general regulat en aquesta ordenança.
Article 74. Actuacions prèvies
L’instructor del procediment realitzarà d’ofici, si cal, quantes actuacions resultin necessàries per a examinar i determinar els
fets, demanant les dades i informacions que siguin rellevants per a determinar, en el seu cas, l’existència de responsabilitats
susceptibles de sanció
Article 75. Plec de càrrecs.
1. Concloses, en el seu cas, les actuacions prèvies l’instructor del procediment formularà el plec de càrrecs amb el següent
contingut:
a. Identificació de les persones o entitats presumptament responsables.
b. Exposició dels fets imputats.
c. Concreció de la infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir, indicant els preceptes d’aquestes ordenança
que la o les tipifiquen.
d. Determinació de la sanció d’aplicació, explicitant la ponderació practicada a la graduació prevista per causes agreujants
o atenuants.
e. Òrgan competent per imposar la sanció i norma que li atribueix la competència.
f. Exposició dels danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat, si s’escau.
g. Determinació de mesures de caràcter provisional, si s’escau, que s’adopten.
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2. E
 l plec de càrrec serà notificat als inculpats, juntament amb la resolució d’incoació, atorgant-los un termini de deu dies per
a formular al·legacions i proposar les proves de les que es vulguin valdre per a la defensa dels seus drets o interessos i/o
recusar a l’instructor en cas que es doni alguna de les circumstàncies enumerades a l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. El pagament de l’import de la multa indicat a la notificació del plec de càrrecs implicarà la finalització del procediment.
Aleshores no es podran admetre al·legacions en relació al contingut del plec de càrrec i tindrà lloc l’arxiu de les actuacions.
Article 76. Pràctica de la prova.
L’instructor ordenarà la pràctica de la prova o proves proposades si resulten procedents. Les despeses que d’elles se’n derivin
aniran a càrrec de la persona o persones que les proposin.
L’instructor només pot declarar improcedents les proves proposades quan no puguin alterar la resolució final a favor del
presumpte responsable. La declaració d’improcedència de la prova haurà de ser motivada.
Article 77. Proposta de resolució
1. Transcorregut el termini d’audiència atorgat si els inculpats no han sol·licitat la pràctica de la prova ni han formulat
al·legacions al plec de càrrecs, aquest esdevindrà de manera automàtica proposta de resolució que l’instructor elevarà a
l’alcalde o alcaldessa per a la resolució del procediment.
2. Transcorregut el termini d’audiència atorgat en la notificació del plec de càrrecs si els inculpats han sol·licitat la pràctica de
la prova i/o han formulat al·legacions al plec de càrrecs, una vegada practicada la prova, si s’escau, l’instructor traslladarà
les al·legacions presentades al funcionari denunciant per tal que emeti informe. A la vista d’aquest l’instructor declararà
motivadament l’estimació o desestimació de les al·legacions presentades, ponderarà el resultat de la prova practicada, si
s’escau, i formularà seguidament proposta de resolució que ha de tenir el següent contingut:
a. I dentificació de les persones o entitat responsables.
b. Exposició dels fets imputats.
c. Infracció o infraccions que aquests fets constitueixen, indicant els preceptes d’aquestes ordenança que la o les tipifiquen.
d. Sanció o sancions a imposar, indicant la seva quantia, i precepte o preceptes que els estableixen, explicitant la ponderació
practicada a la graduació prevista per causes agreujants o atenuants.
e. Determinació, si s’escau,dels danys i perjudicis que s’hagin acreditat.
f. Autoritat competent per imposar la sanció i norma que li atribueix la competència.
g. Òrgan competent per imposar la sanció i norma que li atribueix la competència.
3. La proposta de resolució serà notificada als interessats, atorgant-los un termini de deu dies per a formular les al·legacions
que estimin necessàries per a la defensa dels seus drets o interessos.
Secció tercera. Instrucció del procediment sancionador de règim simplificat
Article 78. Objecte
En el cas que les infraccions s’hagin de qualificar de lleus, per a instruir l’expedient s’haurà de seguir el procediment
sancionador de règim simplificat regulat en aquesta ordenança.
Article 79. Actuacions prèvies
L’instructor del procediment realitzarà d’ofici, si resulta escaient, quantes actuacions resultin necessàries per a examinar i
determinar els fets, demanant les dades i informacions que siguin rellevants per a determinar, en el seu cas, l’existència de
responsabilitats susceptibles de sanció
Article 80. Proposta de resolució
1. Concloses les actuacions prèvies, en el seu cas, l’instructor del procediment formularà proposta de resolució amb el
següent el següent contingut:
a. Identificació de les persones o entitat responsables.
b. Exposició dels fets imputats.
c. Infracció o infraccions que aquests fets constitueixen, indicant els preceptes d’aquestes ordenança que la o les tipifiquen.
d. Sanció o sancions a imposar, indicant la seva quantia, i precepte o preceptes que els estableixen, explicitant la ponderació
practicada a la graduació prevista per causes agreujants o atenuants.
e. D
 eterminació, si s’escau,dels danys i perjudicis que s’hagin acreditat.
f. Autoritat competent per imposar la sanció i norma que li atribueix la competència.
g. Òrgan competent per imposar la sanció i norma que li atribueix la competència.
2. La proposta de resolució serà notificada als inculpats, juntament amb la resolució d’incoació, atorgant-los un termini
de deu dies per a formular al·legacions en defensa dels seus drets o interessos i/o recusar a l’instructor en cas que es
doni alguna de les circumstàncies enumerades a l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
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les administracions públiques i del procediment administratiu comú. S’haurà d’indicar que es tracta d’un procediment
sancionador de règim simplificat.
3. El pagament de l’import de la multa indicat a la notificació de la proposta de resolució implicarà la finalització del
procediment. Aleshores no es podran admetre al·legacions en relació al contingut del plec de càrrec i tindrà lloc l’arxiu de
les actuacions.
Secció quarta. Resolució
Article 81. Contingut
1. La resolució que posa fi al procediment ha de ser motivada i ha de resoldre totes les qüestions plantejades en l’expedient
- tant les que hagin estat plantejades pels interessats com aquelles altres que derivin del propi procediment -, i haurà de
valorar les proves practicades i especialment aquelles que siguin el fonament bàsic de la decisió en relació a la determinació
dels fets, de la persona o persones responsables, la infracció o infraccions comeses i la sanció o sancions que s’imposen, o
bé la declaració de no existència d’infracció o responsabilitat.
2. En la resolució no es podran acceptar fets diferents dels determinats en la instrucció del procediment, amb independència
de la seva diferent valoració jurídica. No obstant, si que pot considerar que la infracció és de major gravetat que la
determinada en la proposta de resolució, supòsits que es notificarà a la persona responsable per tal que pugui realitzar les
al·legacions que estimi convenients, atorgant-li un termini de 15 dies hàbils.
Article 82. Forma
L’alcalde o alcaldessa formalitzarà les resolucions mitjançant decrets.
Article 83. Caducitat del procediment
1. El termini per dictar i notificar la resolució és de sis mesos, que comença a comptar des de la data en que es dicta l’acord
d’incoació del procediment sancionador.
2. L’alcalde o alcaldessa, mitjançant resolució motivada, pot acordar una ampliació del termini aplicable que no excedeixi la
meitat del termini inicialment establert. Aquesta resolució s’ha de notificar a la persona o persones interessades.
3. El termini per a dictar i notificar la resolució queda suspès en els supòsits següents:
a. Si s’està tramitant un procés judicial penal pels mateixos fets, o per altres racionalment impossibles de separar-los, i
s’ha acordat suspendre el procediment.
b. Si el procediment queda paralitzat per una causa imputable al presumpte infractor o infractora, mentre no desapareguin
les causes que van motivar la paralització del procediment.
4. Si no té lloc la notificació de la resolució en el termini de sis mesos des de la data d’incoació del procediment sancionador,
tindrà lloc la caducitat del procediment, declarant-ho així i ordenant l’arxiu de les actuacions, amb els efectes previstos
a l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Aquesta resolució s’haurà de notificar als interessats en la forma prevista en l’article següent.
Article 84. Notificació de la resolució
La resolució del procediment sancionador serà notificada als interessats en el termini de deu dies, haurà de contenir el text
íntegre de la resolució, indicant que és un acte definitiu en la via administrativa, expressant els recursos que procedeixen,
òrgan davant el qual s’han de presentar i termini per interposar-los, sense perjudici de qual els interessats puguin exercir, en
el seu cas, qualsevol altra acció que estimin procedent. Haurà d’incloure així mateix el termini per al pagament de la sanció
econòmica imposada i la informació relativa a les conseqüències de l’incompliment de l’obligació de pagament. El termini de
pagament serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi el termini per interposar recurs si aquest no és
interposat pels interessats. En el supòsit que s’interposi recurs serà en la notificació de la seva resolució on s’indicarà que el
termini de pagament serà d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació.
Article 85. Executivitat
La resolució serà executiva quan sigui ferma en via administrativa.
TÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS
Capítol primer. Infraccions
Article 86. Classificació de les infraccions
Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en molt greus, greus i lleus:
1. Seran molt greus les infraccions que suposin:
a. L’impediment de l’ús d’un servei públic per a les altres persones amb dret a la seva utilització.
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b.
c.
d.
e.

L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament d’un servei públic.
Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei públic.
L’impediment de l’espai públic per a les altres persones amb dret a la seva utilització.
E
 ls actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i elements, siguin
mobles o immobles, no derivats d’alteracions de seguretat ciutadana.
b. La negativa, previ requeriment per escrit de l’Administració Local, a la retirada dels elements no autoritzats que ocupin
l’espai públic o que contravinguin les condicions establertes a la corresponent llicència demanial.
c. La col·locació d’elements publicitaris com cartells, pancartes o adhesius en edificis de catalogació especial i sobre senyals
de trànsit que impossibiliti una correcta visió per part dels conductors o vianants.
d. La retirada o eliminació de qualsevol element de l’arbrat de la via pública o mobiliari urbà sense la corresponent
autorització de l’Ajuntament
2. Seran greus les infraccions següents:
a. La realització d’una ocupació, utilització o aprofitament de l’espai públic sense haver obtingut la corresponent llicència
demanial.
b. La realització d’una ocupació de l’espai públic que, havent-hi obtingut llicència demanial, no s’ajusti a les condicions
establertes en la llicència o al seu objecte.
c. Executar treballs, obres o instal·lacions a l’espai públic sense prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en
especial el que es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació de l’obstacle.
d. L’exercici en l’espai públic de treballs corresponents a activitats autoritzades a l’interior de locals, com poden ser rentat
o pintat de peces, reparar vehicles, estacionar vehicles per reparar o altres de similars.
e. U
 tilitzar l’espai públic com un lloc d’exercici o desenvolupament de professions, treballs o oficis sense haver obtingut
autorització administrativa i sense perjudici de les normes establertes en aquesta ordenança.
b. 6 La instal·lació de sistemes de reproducció musical o sonora a l’espai de la via pública autoritzat per la llicència
demanial.
c. La utilització i la difusió musical ni la utilització de megafonia com a reclam publicitari a la via pública.
d. La col·locació d’elements publicitaris com cartells, pancartes o adhesius en edificis i instal·lacions municipals, en el
mobiliari urbà o natural, i en general, en tots aquells elements que, situats a l’espai públic, estiguin destinats a prestar
serveis específics a la ciutadania.
e. E
 xposar en l’espai públic autoritzat a ocupar o visible des de l’exterior de l’espai públic, material de mostres, productes,
armes o articles quan s’entengui que són ofensius o atemptatoris contra drets o llibertats de persones o col·lectius. o bé
contra l’interès general.
f. No netejar adequadament la zona d’ocupació autoritzada cada dia a la finalització de l’activitat.
g. No retirar diàriament de la via pública o acopar, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari instal·lat a la terrassa quan
s’estigui obligat a fer-ho d’acord amb les condicions de l’autorització municipal.
h. No prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat quan hagi estat requerit per escrit per l’Administració.
i. La reincidència per comissió en el termini d’un any de tres infraccions lleus de la mateixa naturalesa.
j. La modificació de la calçada per a la instal·lació de guals o la construcció de rampes, instal·lació d’elements mòbils,
col·locació de rajoles o similars amb la mateixa finalitat, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
k. La col·locació d’elements delimitadors de l’estacionament en guals o en reserves d’estacionament a la calçada sense
autorització expressa de l’Ajuntament.
3. Seran lleus les infraccions següents:
a. No respectar l’horari màxim autoritzat per l’activitat.
b. No respectar l’horari permès per a la instal·lació del material a l’inici de l’activitat destinat a l’ocupació de l’espai públic.
c. No disposar del document acreditatiu de la llicència, o no exhibint-ho a petició de l’autoritat municipal o els agents
municipals.
d. No col·locar en lloc ben visible l’adhesiu que l’Ajuntament li facilitarà cada temporada per identificar els elements i les
ocupacions autoritzades.
e. La col·locació en els espais públics autoritzats a ocupar, elements publicitaris exclusius que no sigui la pròpia de
l’establiment.
b. Instal·lar en espais públics autoritzats taules, cadires, para-sols o tendals amb publicitat que no sigui la pròpia de
l’establiment.
c. L’afectació o ús del mobiliari urbà, arbrat, faroles, postes de senyals de trànsit i altres serveis municipals on s’adossin,
instal·lin o pengin elements publicitaris o reclam dels establiments.
d. La col·locació, davant d’establiments, de qualsevol altre element com cavallets publicitaris, jardineres i elements i
instal·lacions similars sense autorització municipal o que no compleixin la normativa d’accessibilitat a la via pública.
e. La manca de senyalització convenient d’un obstacle autoritzat a la via pública que representi un risc per a la circulació
de vehicles.
f. La senyalització d’un gual de forma diferent a la que correspon d’acord amb la present ordenança, a la llicència concedida

Administració Local Ajuntaments

Núm. 103 – 29 de maig de 2013

Pàg. 104

o les ordres de l’Ajuntament.
g. F
 itxar cartells a les façanes dels edificis, siguin o no habitats, ni als subterranis, ni als contenidors, ni al mobiliari urbà.
h. Fitxar cartells a les cartelleres municipals per part de qui no estigui autoritzat per l’Ajuntament o que tapin cartelleres
que no hagin prescrit. Estan expressament autoritzades a l’ús de les cartelleres municipals les entitats municipals
lúdiques, esportives, culturals o socials sense ànim de lucre.
i. No retirar els cartells caducats de les cartelleres municipals per part de la mateixa entitat que els va col·locar.
j. Fer un ús abusiu de les cartelleres municipals col·locant més de 2 cartells del mateix anunci.
k. Incórrer en qualsevol acció o omissió que infringeixi les determinacions d’aquesta ordenança i que no sigui qualificada
com a infracció molt greu o greu.
Capítol segon. Sancions
Article 87. Sancions per la comissió d’infraccions
1. Les infraccions tipificades per aquesta ordenança seran sancionades amb multes, l’import de les quals serà graduat dintre
dels màxims establerts en aquest article per a la sanció d’infraccions a les ordenances municipals, que són els següents:
a. Infraccions lleus : multes de 50 € fins a 750 €
b. Infraccions greus : multes 751 € fins a 1500 €
c. Infraccions molt greus : multes 1501 € fins a 3000 €
2. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor perquè reposi la situació alterada al seu estat
original i amb la indemnització pels danys i perjudicis causats a l’administració pels fets sancionats. Les valoracions
realitzades pels serveis tècnics municipals serviran de base per a la determinació dels danys i perjudicis soferts.
3. L’aplicació de les sancions establertes en aquesta ordenança no exclou, en els casos de desobediència o resistència a
l’autoritat municipal o els seus agents, que es passi el tant de culpa als tribunals de justícia.
4. Les normes definidores d’infraccions i sancions no seran susceptibles d’aplicació analògica.
5. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà seguint els procediments establerts.
6. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d’un determinat fet imputable d’acord amb la tipificació d’infraccions d’una
ordenança sectorial i la d’aquesta ordenança, prevaldrà l’ordenança sectorial.
Article 88. Prescripció de les infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions que es regulen en aquesta ordenança, que no tinguin un termini específic de prescripció determinat
per la legislació sectorial, prescriuran en els terminis establerts en la normativa general de procediment administratiu.
2. Les infraccions prescriuran:
a. Infraccions molt greus: 3 anys.
b. Infraccions greus: 2 anys
c. Infraccions lleus: 6 mesos
3. Les sancions prescriuran:
a. Sancions imposades per faltes molt greus: 3 anys
b. S
 ancions imposades per faltes greus: 2 anys
c. Sancions imposades per faltes lleus: 1 any
4. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia en què la infracció s’ha comès.
5. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar des del dia següent a aquell en què sigui ferma la resolució
que imposa la sanció.
6. En aquesta matèria, es tindrà en compte, especialment, allò que preveuen les normes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les Administracions públiques i el procediment administratiu comú.
Article 89 Criteris de graduació
La sanció imposada ha d’ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les circumstàncies concretes de cada cas. Amb
aquesta finalitat, l’òrgan sancionador ha de graduar l’aplicació de les sancions establertes per aquesta ordenança, motivant-ho
expressament d’acord amb un o més dels criteris següents:
a. La gravetat i la transcendència social de la infracció.
b. El risc que la infracció hagi causat a la seguretat de les persones.
c. Els perjudicis, quantitatius i qualitatius, que s’hagin ocasionat a les persones i als béns.
d. La reincidència, en el termini d’un any, de la comissió de faltes tipificades per aquesta ordenança, si així ho estableix una
resolució ferma.
e. La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció.
f. El benefici obtingut per haver comès la infracció.
g. La bona disposició manifestada per a complir les disposicions legals, acreditada amb l’adopció de mesures de reparació
abans de finalitzar el procediment sancionador.
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Article 90. Persones responsables
1. Seran responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança:
a. L
 es persones, físiques o jurídiques, autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits
que siguin menors d’edat o afectats d’alguna causa legal d’inimputabilitat.
b. En aquests dos casos, en respondran el pares, les mares, els tutors o tutores o aquelles persones que tinguin atribuïda la
custòdia o guarda legal, que hauran de respondre de l’obligació de reposició en cas de danys, d’acord amb les normes
civils sobre responsabilitats patrimonials en aquests casos.
a. Les persones, físiques o jurídiques, titulares de les llicències quan, amb motiu de l’exercici d’un dret atorgat per la
llicència, cometin una de les infraccions especificades en l’ordenança
b. Els titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència.
2. Quan l’incompliment de les obligacions previstes en una disposició legal o en aquesta ordenança correspongui a varies
persones conjuntament, respondran de forma solidària de les infraccions i de les sancions que s’imposin.
Article 91. Mesures cautelars
1. En qualsevol moment del procediment l’òrgan competent 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 i assegurar l’eficàcia de la resolució final que es pogués dictar.
2. Si fos el cas, es podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència, la presentació de fiances, i també
es podrà acordar la retirada d’objectes, materials, utensilis, estris o productes amb els que s’estigui generant o s’hagi
generat la infracció per raons de sanitat, higiene o seguretat.
3. Aquestes mesures es podran adoptar amb l’actuació de la Policia Local una vegada formulada la denúncia preceptiva i
podran ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoï el procediment.
TÍTOL X . INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES I CAUTELARS
Capítol I. Ocupacions de la via pública
Article 92. Ocupacions no autoritzades
1. Si es produís utilització, ocupació o aprofitament de la via pública sense la corresponent llicència municipal, els agents
de l’autoritat procedirà, prèvia comprovació de tal circumstància, a ordenar verbalment a l’interessat el desallotjament,
concedint-li el termini que les circumstàncies ho aconsellin.
2. En cas d’incompliment, es procedirà de la següent manera:
a. Si es tracta d’una ocupació que constitueix un fenomen aïllat, sense presumible continuïtat, que pot arribar a
consumar-se totalment amb l’assoliment per part del seu autor de la finalitat cercada en un termini peremptori, els
agents de l’autoritat reiteraran l’ordre de desallotjament atorgant un nou termini i, en cas de nou incompliment,
aixecaran acta o atestat de les actuacions i procediran a extreure les conseqüències de naturalesa penal que
s’haguessin pogut produir, fent en tot cas un ús proporcionat i raonable de la força per fer complir de manera
forçosa l’ordre de desallotjament.
b. Si es tracta d’una ocupació amb perspectiva d’una certa continuïtat, d’estendre’s en moments o dies successius
en els seus termes inicials o bé de reiterar-se en lapses de temps sense perdre les seves característiques, un cop
constatat l’incompliment de l’ordre de desallotjament, els agents de l’autoritat reiteraran aquesta atorgant un nou
termini i, si es constata un nou incompliment, aixecaran acta administrativa de les actuacions efectuades als efectes
que:
- L’autoritat municipal competent expedeixi per escrit una ordre de desallotjament immediat.
- S’iniciï, si es considera convenient, el corresponent expedient sancionador.
- Sense perjudici que a criteri dels agents de l’autoritat els fets puguin tenir així mateix una dimensió de naturalesa penal,
la qual cosa hauria de provocar les actuacions adients en aquesta via, els agents notificaran a l’interessat l’ordre escrita de
desallotjament, deixant-ne constància, deixaran transcórrer el termini que per al compliment voluntari d’aquesta nova
ordre s’expliciti en el document corresponent i, finalment, d’acord amb allò que ha de constituir necessàriament una
admonició expressa de l’ordre escrita de desallotjament, de forma subsidiària executaran l’acte administratiu, acte que
tindrà la consideració de manifestació sumàriament procedimentalitzada de la potestat administrativa de coacció directa
en la seva modalitat d’auto tutela, d’autoprotecció possessòria
3. Els procediments d’actuació als quals es refereixen els paràgrafs anteriors, no resultaran aplicables en supòsits
d’usurpacions no recents del domini públic, d’ocupacions consolidades durant un cert temps, consentides o clandestines,
supòsits en els quals caldrà tramitar el corresponent procediment de recuperació d’ofici de béns de domini públic o
interdictum proprium.
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Capítol II. Guals. Mesures de protecció i reposició de la via pública
Article 93. Mesures de reposició
1. Les persones que per frau o negligència modifiquin les condicions originàries de la via per tal de fer un ús o ocupació de
la mateixa no legalitzable mitjançant llicència, estaran obligats a reposar les condicions de la via a l’estat previ a la seva
modificació o transformació.
2. En el cas de no procedir a la reposició ordenada en el termini conferit, ho executarà subsidiàriament l’Ajuntament, que
podrà reclamar per via executiva les despeses originades a l’autor dels actes, cas de no abonar-les en via voluntària.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Taxes
L’ocupació temporal de la via pública o del seu vol regulada en aquesta ordenança, estarà subjecta a les taxes regulades a la
corresponent ordenança fiscal.
Segona. Quantificació de les superfícies d’ocupació
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.
Tercera. Ordenació de l’àmbit del Passeig de Mar
L’ordenació i protecció del passeig de Mar, essent un dels elements més rellevants i identificatius del municipi, necessita d’una
participació ciutadana més intensa i prolongada que la tramitació d’unes ordenances de caràcter més genèric, que permetin
el debat tant del tipus d’ocupació i els usos més idonis per incentivar l’ús genèric d’esbarjo, com per regular la situació de
les instal·lacions desmuntables existents, per la qual cosa, en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de les
presents ordenances, l’ajuntament en tramitarà unes d’específiques per a l’ocupació del Passeig de Mar, que inclourà la part
central i la vorera Nord, tant pel que fa l’ús comú especial com l’ús privatiu.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
En els carrers que han estat urbanitzat abans de l’entrada en vigor de l’Ordre VIV/561/2010, mentrestant la urbanització no
s’adeqüi a les seves determinacions, per a l’atorgament de les llicències demanials d’ocupació de la via pública regulades en
la present ordenança s’estarà a les determinacions establertes en el Decret 135/1995, especialment pel que fa la necessitat de
preveure un itinerari adaptat.
Segona. Mobiliari de terrassa i comercial existent
El mobiliari de terrassa i comercial emprat en les ocupacions de la via pública autoritzades l’any anterior a l’entrada en vigor
de la present ordenança i que no s’ajusta a les seves determinacions, es podrà seguir autoritzant en les mateixes condicions en
les llicències demanials a atorgar en els propers tres anys, transcorreguts els quals caldrà que s’hi ajustin, sense que aquesta
adequació comporti cap tipus d’indemnització pel mobiliari existent.
Tercera. Mobiliari de publicitat existent
El mobiliari de publicitat existent en la via pública que hagi estat autoritzat l’any anterior a l’entrada en vigor de la present
ordenança i que no s’ajusti a les seves determinacions, es podrà autoritzar dos anys més en les mateixes condicions,
transcorreguts els quals s’hi haurà d’adequar, anant a càrrec del titular la seva retirada, si s’escau, sense que aquesta adequació
comporti cap tipus d’indemnització pel mobiliari existent. En aquest sentit, una vegada vigent l’ordenança, l’Ajuntament
realitzarà un inventari d’aquest mobiliari i ho notificarà als titulars de les activitats.
Quarta. Instal·lacions desmuntables existents
Les instal·lacions desmuntables existents a l’entrada en vigor de la present ordenança que no s’ajustin a les seves determinacions,
podran mantenir-se pel termini de cinc anys des de la seva entrada en vigor, moment en el qual caldrà que s’hi ajustin, tant
pel que fa la ubicació com els elements i materials que componen la terrassa, sense que aquesta adequació comporti cap tipus
d’indemnització per les instal·lacions existents. En aquest sentit, una vegada vigent l’ordenança, l’Ajuntament realitzarà un
inventari d’aquestes instal·lacions i ho notificarà als seus titulars.
Cinquena. Instal·lacions desmuntables existents a l’àmbit 1 de la Planassa i la plaça de la Catifa
Les instal·lacions desmuntables existents a l’àmbit de la Planassa i la Plaça de la Catifa que a l’entrada en vigor de la present
ordenança no s’ajustin a les seves determinacions, podran mantenir-se pel termini de cinc anys des de la seva entrada en vigor,
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transcorregut el qual hauran d’ajustar-se a les determinacions de l’Annex a l’Estudi de conjunt formulat per l’Ajuntament
o, subsidiàriament, presentar el projecte arquitectònic esmenat a la present ordenança. En aquest sentit, una vegada vigent
l’ordenança, l’Ajuntament realitzarà un inventari d’aquestes instal·lacions i ho notificarà als seus titulars.
Sisena. Instal·lacions desmuntables existents a l’àmbit 2 del Passeig de la Fosca
Les instal·lacions desmuntables existents a l’àmbit del Passeig de la Fosca que a l’entrada en vigor de la present ordenança no
s’ajustin a les seves determinacions, podran mantenir-se pel termini de cinc anys des de la seva entrada en vigor, transcorregut
el qual hauran de presentar el projecte arquitectònic esmenat a l’articulat d’aquesta ordenança. En aquest sentit, una vegada
vigent l’ordenança, l’Ajuntament realitzarà un inventari d’aquestes instal·lacions i ho notificarà als seus titulars.
Setena. Activitats existents que requereixen necessàriament ocupar la via pública pel funcionament de la seva activitat
principal
Les activitats autoritzades en el moment de l’entrada en vigor de la present ordenança que pel funcionament de la seva
activitat principal requereixen necessàriament ocupar la via pública, la podran seguir realitzant mitjançant l’atorgament de
la llicència demanial necessària mentrestant no es canviï l’activitat, sense que això comporti cap tipus d’indemnització. En
aquest sentit, una vegada vigent l’ordenança, l’Ajuntament realitzarà un inventari d’aquestes activitats i ho notificarà als seus
titulars.
Vuitena. Àmbit del Passeig de Mar
Mentrestant no es formulin les ordenances específiques que regulin l’ocupació del Passeig del Mar esmentades a la Disposició
addicional tercera, pel que fa l’ús privatiu només es permetran les instal·lacions desmuntables existents i amb les mateixes
condicions actuals, i l’ús comú especial només es permetrà a la vorera Nord, seguint les regles generals establertes en aquestes
ordenances per a la resta de la via pública.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Palamós que contradiguin la present
ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils des de la data de la publicació íntegra al Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
Contra l’acord d’aprovació es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos; amb independència d’això també poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el mateix òrgan autor de l’acte en el termini d’un mes, sense perjudici que s’exerceixi qualsevol altre acció
que s’estimi procedent.
Contra el contingut de l’Ordenança reguladora de la via pública, atès que es tracta d’una disposició administrativa de
caràcter general, d’acord amb allò que disposa l’article 107.3 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, només es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
Palamós, 20 de maig de 2013
M. Teresa Ferrés Avila
Alcaldessa
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