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nament, i haurà de presentar a la secretaria de
la corporació dins del termini de vint dies
naturals de que es faci pública la relació de
proposats, els documents acreditatius de les
condicions que, per prendre part en l’oposició,
s’exigeixen a la base segona de les bases
específiques i generals.
Tenint en compte la condició de funcionaris
públics estan exempts de justificar documentalment les condicions i els requisits acreditats que no requereixen actualització. Únicament hauran de presentar una certificació de
l’organisme que custodiï el seu expedient
personal i acreditar la seva condició i les altres
circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos
de força major, l’aspirant proposat no presenta
la documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser nomenat i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de
la responsabilitat en què pugui haver
incorregut per falsedat. El Tribunal podrà optar
per proposar al següent de la llista que hagi
superat totes les proves.
L’aspirant nomenat haurà de prendre possessió
del seu càrrec en el termini d’un mes a
comptar des del següent a aquell en que li sigui
notificat el nomenament i haurà de prestar el
jurament o la promesa del càrrec legalment
establert.
La manca de presa de possessió dins el termini
establert, llevat dels casos de força major,
comporta la pèrdua de tots els drets.
Una vegada nomenat, l’Ajuntament de Breda
el podrà inscriure amb un curs de formació
bàsica d’Administració Local o formació específica que consideri convenient.
Breda, 16 de juny de 2008
Jordi Iglesias i Salip
Alcalde

Núm. 8382
AJUNTAMENT DE
CALONGE
Àrea d'Urbanisme
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
Exp. núm. 2464/2007.EPIM 14
La Junta de Govern Local, en sessió de data 29
de maig de 2008, va acordar aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de les obres
de reforma i ampliació del Centre d’atenció
primària municipal de Sant Antoni de Calonge,
datat al març de 2008, promogut per l’Ajuntament de Calonge i redactat pels serveis tècnics municipals.
De conformitat amb el que s’estableix en
l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, es sotmet aquest acord
a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, pel termini de
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trenta dies a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest acord, a fi que qualsevol
persona el pugui examinar i formular les
al·legacions que consideri oportunes.
L’expedient es podrà consultar a l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Calonge (Plaça de la
Concòrdia, núm. 7) durant l’horari d’atenció al
públic (de 11,00h a 14,00h).
Calonge, 10 de juny de 2008
Jordi Soler i Casals
Alcalde

Núm. 8383
AJUNTAMENT DE
CALONGE
Àrea d'Urbanisme
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
Exp. núm. 895/2008.EPIM 9
La Junta de Govern Local, en sessió de data 29
de maig de 2008, va acordar aprovar inicialment el Projecte simplificat per la conducció
d’una canonada de pluvials existent al carrer
Ripollès fins a la Riera de Riufred, ubicada a
l’entrada de la urbanització de Riufred, data al
Maig de 2008, promogut per l’Ajuntament de
Calonge i redactat per els serveis tècnics
municipals.
De conformitat amb el que s’estableix en
l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens Locals, es sotmet aquest
acord a informació pública mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de trenta dies a comptar a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest acord, a fi
que qualsevol persona el pugui examinar i
formular les al·legacions que consideri oportunes.
L’expedient es podrà consultar a l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Calonge (Plaça de
la Concòrdia, núm. 7) durant l’horari d’atenció
al públic (de 11,00h a 14,00h).
Calonge, 10 de juny de 2008

a Junta de Govern Local, en sessió de data 29
de maig de 2008, va acordar aprovar inicialment la Memòria valorada de remodelació de
l’edifici d’accés al cementiri de Calonge (RE
3224 de data 13/05/2008), promogut per
l’Ajuntament de Calonge, redactat i subscrit
per l’arquitecte Jaume Corominas Blanch i
datat a l’Abril de 2008.
De conformitat amb el que s’estableix en
l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, es sotmet aquest acord
a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, pel termini de
trenta dies a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest acord, a fi que qualsevol
persona el pugui examinar i formular les
al·legacions que consideri oportunes.
L’expedient es podrà consultar a l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Calonge (Plaça de la
Concòrdia, núm. 7) durant l’horari d’atenció al
públic (de 11,00h a 14,00h).
Calonge, 10 de juny de 2008
Jordi Soler i Casals
Alcalde

Núm. 8429
AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI
Edicte sobre aprovació definitiva d’una
memòria valorada
Per Decret d’Alcaldia núm. 230/2008, de 13 de
juny de 2008, s’ha aprovat definitivament la
“Memòria Valorada de la recuperació de lleres
de rius i altres espais públics de l’entorn fluvial
del municipi de Cornellà del Terri”, amb un
pressupost d’execució per contracte de trentanou mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb
vuitanta-nou cèntims (39.844,89 €), la qual
cosa es fa pública d’acord amb el previst a
l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Cornellà del Terri, 13 de juny de 2008
Pere Vilà Ferrer
Alcalde

Jordi Soler i Casals
Alcalde
Núm. 8385
AJUNTAMENT DE
L’ESCALA
Núm. 8384
AJUNTAMENT DE
CALONGE
Àrea d'Urbanisme

Anunci sobre aprovació definitiva de
l’Ordenança reguladora del Pla director per
ocupació de la via pública

Edicte d’aprovació inicial d’una memòria
valorada

Tramitat expedient d’Ordenança reguladora
del Pla Director per ocupació de la via pública,
ha estat publicat l’edicte d’aprovació inicial en
el DOG núm. 5087 de data 10 de març de 2008
i al BOP núm. 42 de data 28 de febrer de 2008.

Exp. núm. 805/2008.EPIM 8
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Atès que durant l’exposició pública per termini
de 30 dies no s’ha presentat cap al·legació,
procedeix considerar aprovat definitivament el
text de l’ordenança, que entrarà en vigor a
partir de l’endemà de la seva íntegra
publicació en el BOP.
ORDENANÇA REGULADORA DEL PLA
DIRECTOR PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA.
Article 1. OBJECTE
Constitueix l’objecte d’aquest Pla director
d’ocupació de la via pública (en endavant Pla
director), la regulació de les autoritzacions
municipals per a l’explotació de la via públi-ca
municipal amb exposició de mercaderies,
terrasses, taules i cadires o similars.
Aquest Pla director desenvolupa l’ordenança
municipal de convivència ciutadana, concentrant-se en la normalització de les ocupacions
de vies i espais públics amb exposició de
mercaderies i col·locació de taules i cadires,
regulats específicament en els articles 33 i 34,
capítol V.
Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El present Pla director és d’aplicació a tot el
terme municipal de L’Escala i, per tant obliga
a totes les persones que facin un ús privatiu de
la via pública municipal.
Article 3. ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
PER A L’EXPOSICIÓ DE MERCADERIES
I DE LLICÈNCIES PER A LA COL·LOCACIÓ DE TAULES I CADIRES.
A) ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A
L’EXPOSICIÓ DE MERCADERIES
1. Prèvia llicència municipal que atorgarà
l’Alcaldia, els titulars d’establiments comercials podran ocupar una part de les vies públiques que expressament es determini, davant les
façanes dels seus establiments. La llicència
serà concedida per cada temporada, d’acord
amb el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic, amb parades de mercaderies, comestibles i similars, havent-se de demanar una
nova autorització a la seva caducitat, excepte
aquelles llicències que expressament prevegin
el contrari. Serà requisit previ a l’atorgament
d’aquesta llicència que el sol·licitant compti
amb llicència d’obertura per l’establiment.
2. En funció de les característiques de la via,
amplada de la calçada, intensitat del trànsit,
tant rodat com de vianants, la llicència indicarà
la superfície màxima. Es podrà ocupar una
amplada superior a la façana, sempre que es
respectin l’accés dels habitatges, locals i
garatges i es disposi de permís . En cas mai
podrà impedir o obstaculitzar la circulació dels
vianants o dels vehicles. Caldrà, doncs, deixar
una amplada mínima 1,20 metres per a accés a
vivendes i 4,00 m., per entrades de vehicles.
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3. En funció de les característiques dels carrers
s’estableix:
Nucli Antic:
Es podrà ocupar una vorera d’amplada inferior
a un (1) metre quan el vianant pugui circular
lliurement per la vorera oposada.
Els que tinguin una amplada superior al metre
(1) i inferior a un metre vuitanta (1,80) es
podrà ocupar com a màxim una amplada de
mig (0,50) metre.
La resta de carrers hauran de deixar un pas per
a vianants d’un metre vint (1,20) d’amplada.
A l’Av Girona s’ha deixar sempre un pas
mínim d’un metre vint (1,20). Quan hi hagi
elements públics, aquest pas serà d’un metre
(1) comptat entre l’element i l’ocupació.
Al Cr. Ave María, es podrà ocupar un màxim
de mig (0,50) metre d’amplada.
Es determina que al Ps. Lluís Albert totes les
ocupacions hauran de tocar la façana de
l’activitat principal, amb l’obligació de deixar
un pas de vianants entre les mercaderies i el
carril de vehicles d’un metre vint (1,20). Els
pals de protecció amb la via aniran a càrrec del
sol·licitant de la llicència.
No es concediran llicències de cap tipus per
ocupar el Pg. del Mar o la seva vorera, llevat
de les parades de mercaderies ambulants o del
mercat setmanal que disposin d’autorització.
A l’Av. Montgó només es concediran
ocupacions a aquells locals situats en zones
amb la vorera d’amplada superior a un metre i
mig (1,50), garantint-ne sempre un pas de
vianants d’un metre vint (1,20).
Al Cr Margarida, Pg St. Briu i Cr. Camp
Rabassa, no es concediran llicències en les
voreres de menys d’un metre i mig (1,50).
Aquelles en que siguin possibles, seran
adossades a la façana, amb un pas de vianants
d’un metre vint (1,20) pel costat de la via
rodada. S’hauran d’instal·lar pals de protecció
que aniran a càrrec de l’interessat.
No es permetrà cap tipus d’ocupació a la Platja
de Montgó.
A la zona de la Platja, el Ps. J.M. Isern i Port
d’en Perris; les ocupacions estaran situades a
tocar de la façana principal de l’activitat i
hauran d’habilitar un pas de vianants d’un
metre vint (1,20) pel costat de la via rodada.
S’hauran d’instal·lar pals de protecció que
aniran a càrrec de l’interessat.
Al Ps. del Petit Príncep totes les ocupacions es
situaran dins el límit divisori marcat per la
franja gris del sòl.
4. Els expositors tindran una alçada de màxim
2,5 metres, excepte que en determinades zones
sigui d’interès una alçada major o menor
atenent a les circumstàncies i característiques
de l’entorn.
5. L’atorgament d’aquestes llicències serà
discrecional per part de l’Alcaldia o en cas de
delegació, per la Junta de Govern Local,
atenent al trastorn que l’ocupació pugui causar
al trànsit de persones i vehicles, a raons
d’higiene de les mercaderies que es pretenguin
exposar, o d’altres anàlogues i igualment
objectives.

6. No es concediran llicències en zones o trams
considerants perillosos, ja sigui per la seva
ubicació com per les seves característiques.
7. En cas que s’utilitzin instal·lacions amb
ancoratges a terra, una vegada extingida la
llicència o autorització per l’ocupació, hauran
de ser desmuntades i extrets. Els forats existents una vegada desmuntada la instal·lació, no
hauran de dificultar ni generar cap mena de
perill o risc pels vianants o vehicles.
8. Quan s’hagi de disposar de tendals o parasols, aquests estaran situats dins de l’espai
destinat a l’ocupació per mercaderies, tenint en
compte que, quan aquests estiguin totalment
instal·lats i oberts, no podran sobrepassar
l’espai permès d’ocupació a la vorera, calçada,
carrers de vianants o espai central, en el seu
cas. Els para-sols hauran de tenir un sistema de
subjecció que no malmeti la via o vorera.
L’Ajuntament podrà establir, en determinats
casos, les característiques i colors dels tendals i
para-sols. Els para-sols seran d’eix central i
plegables. La coberta d’aquests serà de lona o
similar.
9. Les instal·lacions sobre la via pública no
podran obstaculitzar l’accés a hidrants, boques
de rec, registres de clavegueram i altres
elements similars.
10. No es permetran elements decoratius,
indicadors o senyals de cap tipus, fora de les
zones d’ocupació, llevat d’aquelles que disposin expressament de llicència.
11. Al voltant de l’espai objecte de la llicència,
no podrà disposar-s’hi caixes, ampolles i altres
objectes d’us comú de l’activitat.
12. Durant les temporades que l’Ajuntament
no autoritzi les instal·lacions, aquestes hauran
de ser retirades de forma total. Així, una
vegada hagi transcorregut la durada per la qual
ha estat atorgada la llicència, o es produeixi la
seva caducitat per qualsevol circumstància,
l’interessat ve obligat a retirar de la superfície
ocupada, o del seu sòl, en el termini màxim de
TRES (3) DIES, els elements instal·lats. En el
cas de que així no ho fes, l’Ajuntament, per
raons d’interès, ho podrà realitzar d’ofici i a
costa de l’interessat.
13. Així mateix l’Ajuntament podrà retirar
aquelles instal·lacions o elements que no
disposin d’autorització municipal o incompleixin les determinacions de la llicència o els
preceptes generals d’aquesta ordenança, essent
aplicable el mateix termini i les condicions de
l’execució subsidiària.
B) ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A
LA COL·LOCACIÓ DE TAULES I CADIRES.
14. Prèvia llicència de l’Alcaldia o Junta de
Govern Local, es podran ocupar els espais
públics continus a bars, restaurants, i anàlegs
amb taules i cadires, com annex a l’establi-
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ment. Serà requisit previ a l’atorgament
d’aquesta llicència que el sol·licitant compti
amb llicència d’obertura per l’establiment.
15. La llicència determinarà en cada cas la
superfície màxima a ocupar, si aquesta ha de
delimitar-se amb algun element de mobiliari
urbà (jardineres, tanques, etc) i el temps de
vigència de la llicència, que en cas de manca
d’especificació, s’entendrà atorgada per la
temporada següent al de la sol·licitud. Per tant,
les llicències per a ocupar una porció de la via
pública amb taules, cadires, para-sols, tendals,
marquesines, expositors i, quan s’escaigui,
amb instal·lacions tancades es concediran per
temporades.
16. El titular de la llicència serà responsable de
mantenir en tot moment la neteja de l’espai
ocupat.
17. Diàriament, en procedir-se al tancament de
l’establiment, s’hauran de retirar les taules,
cadires, para-sols i resta d’elements que inclogui l’ocupació. L’exempció d’aquesta obligació l’haurà d’atorgar l’Ajuntament.
18. Les instal·lacions dels elements objecte
d’aquest precepte han d’integrar-se adequadament amb l’entorn en el qual es situï. En
aquest sentit, s’utilitzaran materials adients,
l’ocupació no distorsionarà l’harmonia de la
zona i a més no s’admetrà publicitat comercial
en els elements indicats, autoritzant-se només
la inscripció del nom de l’establiment.
19. L’atorgament d’aquestes llicències serà
discrecional per part de l’Alcaldia o per la
Junta de Govern Local en cas de delegació de
funcions, en base a les característiques de la
via o espai públic on hagi de produir-se, per
evitar que siguin causa de trastorns pel trànsit
de persones o vehicles. S’estableixen els
següent criteris:
a) Les llicències es concediran per temporades:
La d’estiu s’inicia la Setmana Santa i finalitza
el 31 d’octubre.
La d’hivern, comença l’1 de novembre i
finalitza la setmana anterior a Setmana Santa.
b) Es podrà sobrepassar lateralment el límit de
la seva façana, sempre que es respectin les
portes d’accés dels habitatges i locals, amb
compliment de les condicions de l’ocupació
primera i disposin d’autoritzacions dels propietaris dels locals o vivendes directament
afectats. En qualsevol cas, l’ocupació de la via
pública o del seu sòl, mai podrà impedir o
obstaculitzar la circulació dels vianants o dels
vehicles o l’entrada als edificis o aparcaments.
Caldrà deixar una amplada mínima de 1,20
metres per pas de vianants i de 4,00 m. per
entrades de vehicles.
c) Sempre que l’ocupació pugui suposar un
impacte visual que no permeti visualitzar la
façana s’haurà d’interrompre l’ocupació cada 6
metres i s’haurà de deixar un espai d’UN
METRE I VINT CENTÍMETRES (1,20 m.)
per a pas de vianants.
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d) Quan, per les característiques de la vorera
contigua a l’establiment, no es pugui autoritzar
l’ocupació sol·licitada es podrà, discrecionalment, autoritzar aquesta a un espai públic
de superfície suficient el més proper possible a
l’establiment, per al que s’haurà de disposar de
les autoritzacions sectorials que siguin pertinents.
e) En la col·locació de taules, cadires, maquinària o altres elements no fixos s’haurà de
deixar lliure un espai mínim per el trànsit de
vianants. Aquest espai serà de:
Com a mínim 2 metres a les voreres de més de
4 metres.
En les voreres d’entre dos (2) i quatre (4)
metres, s’haurà de deixar un espai lliure d’un
metre vint (1,20).
Les voreres amb una amplada inferior a tres
(dos) metres no autoritzarà la instal·lació de
cap element a la vorera. No obstant això podrà
ocupar-se discrecionalment, el vial del carrer
quan aquest estigui destinat a aparcament.
S’estudiaran especialment els casos d’aquelles
activitats que històricament hagin fet un ús
d’un determinat espai que ara resulti afectat
per aquesta norma.
f) La col·locació de marquesines, tendals o
altres elements fixos hauran de respectar les
següents regles:
A les voreres de més de quatre (4) metres, un
pas mínim de 1,2 metres per la banda de
circulació de vehicles.
A les voreres de menys de quatre (4) metres no
s’admetran elements fixos.
g) Els passos de vianants seran deixats
preferentment del costat de la façana de
l’immoble, sobre la vorera. En els casos que
per les seves característiques especials s’hagi
de deixar per la banda del vial de circulació de
vehicles, serà delimitat per un costat per la
barana de la terrassa i de l’altra per pals
metàl·lics fixos determinats pels Serveis
Tècnics municipals, que seran finançats pels
locals que els requereixin.
h) Les terrasses s’han de delimitar amb una
barana no fixada al sòl i haurà d’oferir suficients garanties estètiques i de solidesa, tenint
en compte que haurà de ser preferentment de
materials com la fusta, els metalls, les resines i
hauran de disposar de sistemes de subjecció
que no lesionin el paviment de la via pública.
La seva alçada mínima de la barana haurà de
ser de 0,90 m.
Les situades a nivell de calçada hauran de
disposar de tanques correctament subjectades
amb elements de senyalització, com catadiòptrics, a la banda del vial de circulació de
vehicles.
El sistema de subjecció no malmetrà ni
lesionarà el paviment de la via pública.
i) Quan s’hagi de disposar de tendals o parasols, aquests estaran situats dins de l’espai
destinat a l’ocupació per taules i cadires, tenint
en compte que, quan aquests estiguin totalment
instal·lats i oberts, no podran sobrepassar
l’espai permès d’ocupació a la vorera, calçada,
carrers de vianants o espai central, en el seu
cas. Els para-sols hauran de tenir un sistema de
subjecció que no malmeti la via o vorera.
L’Ajuntament podrà establir, en determinats

casos, les característiques i colors dels tendals i
para-sols. Els para-sols seran d’eix central i
plegables. La coberta d’aquests serà de lona o
similar.
j) Està prohibida la col·locació de tarimes i
altres instal·lacions d’ocupació horitzontal
sobre el pla del paviment. Excepcionalment, i
en cas que ho autoritzi l’Alcaldia, i previ
informe de la regidoria de governació, es
permetrà aquesta mena d’autoritzacions amb
les condicions específiques de cada cas.
k) L’estructura de les instal·lacions sobre la via
pública haurà de ser fàcilment des-muntable,
de manera que els muntatges i des-muntatges
posteriors a la primera instal·lació no requereixin la realització de cap obra.
l) Les instal·lacions sobre la via pública no
podran obstaculitzar l’accés a hidrants, boques
de rec, registres de clavegueram i altres
elements similars, que hauran de disposar d’un
dispositiu que en permeti el seu accionament.
m) La concessió de la llicència quedarà condicionada a l’execució de treballs de reparació o
reconstrucció de voreres; aquestes hauran de
realitzar-se sota la supervisió dels Serveis
Tècnics Municipals.
n) No es permetran elements decoratius,
indicadors o senyals de cap tipus, fora de les
zones d’ocupació, llevat d’aquelles que disposin expressament de llicència.
o) Al voltant de l’espai objecte d’ocupació de
la via pública no s’hi podran dipositar caixes,
ampolles i altres objectes d’ús comú de l’activitat.
p) Els establiments autoritzats per ocupar
aquests espais públics no podran col·locar en
cap cas altaveus a l’exterior del seu establiment per tal que la música pugui escoltar-se
des de l’espai públic ocupat.
q) Les instal·lacions elèctriques s’hauran d’integrar en el conjunt i s’ajustaran al Reglament
electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i
instruccions complementàries. No s’admetran
instal·lacions d’aparença provisional.
r) Durant les temporades que l’Ajuntament no
autoritzi les instal·lacions, aquestes hauran de
ser retirades de forma total. Així, una vegada
hagi transcorregut la durada per la qual ha estat
atorgada la llicència, o es produeixi la seva
caducitat per qualsevol circumstància, l’interessat ve obligat a retirar de la superfície
ocupada, o del seu sòl, en el termini màxim de
TRES (3) DIES, els elements instal·lats. En el
cas de que així no ho fes, l’Ajuntament, per
raons d’interès, ho podrà realitzar d’ofici, i a
costa de l’interessat.
s) Així mateix l’Ajuntament podrà retirar
aquelles instal·lacions o elements que no disposin d’autorització municipal o incompleixin
les determinacions de la llicència o els preceptes generals d’aquesta ordenança, essent
aplicable el mateix termini i les condicions de
l’execució subsidiària.
20. Per preservar les particulars característiques de determinades zones del municipi
s’hauran de tenir en consideració les següents
normes:
a) En el Nucli Antic, no es permetran
ocupacions amb taules i cadires a carrers sense
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vial d’aparcament i amb voreres d’amplada
inferior a 2 metres.
b) El Cr. Ave María les terrasses s’hauran de
col·locar sobre el vial d’aparcament.
c) A l’Av. Girona s’haurà de deixar lliure com
a mínim un metre (1) entre els elements
públics (arbres, bancs, papereres...) i les
terrasses.
d) Al Ps. Lluís Albert totes les ocupacions han
d’estar a tocar de la façana de l’activitat
principal. El pas al ciutadà ha de ser d’un amb
vint (1,20) metres del costat del vial de
circulació. Aquest vial serà delimitat per la
barana de la terrassa i per pals metàl·lics de
protecció.
e) No es concediran permisos per ocupar amb
elements de cap tipus el Passeig del Mar i la
seva vorera, llevat de les parades ambulants o
del mercat setmanal.
f) A l’Av Montgó només es concedirà ocupació a aquells locals que puguin garantir un
pas pel vianant sobre la vorera d’un metre vint
(1,20 m).
g) En el Pg St. Briu i el Cr Margarida, les
terrasses s’adossaran a la façana de
l’establiment principal. Serà obligatori un pas
de vianants entre la terrassa i el vial de
circulació de com a mínim un metre vint (1,20
m.), delimitat per la barana de la terrassa i pels
pals metàl·lics de protecció.
h) Els locals que ocupin la Ronda de la Clota
hauran de garantir un pas de vianants mínim de
dos (2) metres.
i) No es permetrà cap tipus d’ocupació a la
Platja de Montgó.
j) A la Platja, Port d’en Perris i Ps. J.M. Isern,
les ocupacions han d’estar adossades a la
façana de l’activitat principal, llevat de la
terrassa del local del Cr Port d’en Perris xxx
(Mocambo) que serà adossada a la façana
lateral i al Ps J.M. Isern (Dolce Vita) que serà
situada a la zona d’aparcament de la façana
lateral.
k) El Ps del Petit Príncep les ocupacions estan
delimitats per cada cantó: d’una banda pels
balcons del costat de la platja i de l’altra per la
rajola gris, que no es podrà traspassar en cap
cas.
21. Seran refusades aquelles sol·licituds que
situïn les terrasses en zones catalogades com a
perilloses ja sigui per la seva ubicació com per
les seves característiques.
22. S’haurà de respectar en tot moment l’horari
màxim d’activitat a la via pública. Els horaris
gaudiran de 30 minuts de marge sobre l’horari
màxim previst per tal de desallotjar i recollir
sense sorolls el material de la via pública.
Article 4. NORMES COMUNS
1. El titular de la llicència haurà de fer-se
responsable dels danys i perjudicis causats a
tercers a la via pública, dintre de l’espai
autoritzat i en l’exercici de l’activitat. Per fer
front a aquesta responsabilitat haurà de
disposar de l’assegurança corresponent, de la
que aportarà còpia a l’Ajuntament.
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2. El document acreditatiu de la llicència, serà
exhibit immediatament a petició de l’autoritat
municipal.
3. La llicència podrà ser revocada pels
següents motius:
a) Atesa la naturalesa precària de la llicència,
aquesta serà essencialment revocable en
qualsevol moment, per raons d’interès públic,
per ser l’ocupació de la via pública o el seu sòl
incompatible o conflictiva amb la circulació de
vehicles o vianants o per l’ús abusiu que se’n
fes, amb audiència a l’interessat pel termini de
QUINZE (15) DIES. Aquesta revocació no
comportarà indemnització de cap classe.
b) També serà procedent la revocació de les
llicències, sense indemnització i prèvia
audiència a l’interessat pel termini de QUINZE
(15) DIES, per canvi o desaparició de les
circumstàncies, que en van determinar l’atorgament o per sobrevenir-ne d’altres de noves
que en cas d’haver existit llavors haguessin
justificat la denegació, en els termes establerts
per la normativa general aplicable.
4. Règim econòmic.
L’ocupació temporal de la via pública o del
seu sòl regulada en aquesta ordenança estarà
subjecte a les taxes regulades a la corresponent
ordenança fiscal.
No serà autoritzada cap ocupació mentre existeixin deutes davant la Tresoreria municipal
sobre l’espai a ocupar, ja siguin o no a nom del
sol·licitant o explotador.
No serà concedida cap autorització, que no
hagi autoliquidat la taxa en el termini màxim
de 15 dies des del registre de la sol·licitud.
5. La quantificació de superfícies d’ocupació
serà la següent:
a) Quant l’ocupació es realitzi amb elements
continus, la superfície ocupada serà la que
resulti del producte de l’amplada per la
llargada expressada en metres quadrats.
b) En els casos en què l’ocupació es realitza
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.
c) Tots aquests aspectes i requisits podran ser
traslladables a un altre tipus d’ocupació a la
via pública, diferent a la d’aquest precepte,
sempre que en siguin requisits compatibles
amb aquesta.
6. Els establiments que ja disposin de terrasses
amb autorització de les presents normes,
disposaran d’un termini de tres anys per
adaptar-s’hi.
7. Respecte les instal·lacions o mecanisme
automatitzats com màquines expenedores de
begudes, caixers automàtics adossats a façanes, màquines de lleure o similars, el règim
aplicable serà el mateix que el descrit anteriorment, amb les següents excepcions:

a) No serà aplicable el règim previst pel punt 4
del present article.
b) No serà aplicable, als caixers automàtics, el
règim de sol·licitud de llicència anual, si bé,
anualment hauran d’abonar les taxes que
siguin d’aplicació.
8. Els espais privats com terrasses, patis,
galeries o espais oberts amb instal·lació de
taules i cadires que estiguin situats a l’aire
lliure, no es consideraran compresos en la
llicència d’obertura de l’establiment al qual
pertanyen, per la qual cosa el seu titular haurà
d’obtenir llicència específica per a aquesta
nova activitat, amb els mateixos requisits
documentals que els assenyalats a les ocupacions de via pública, amb excepció del que es
refereix a l’obligació de pagar l’import de la
taxa per ocupació de via pública.
9. Per l’obtenció de la llicència, que haurà de
formular el titular de l’establiment, amb
expressió de les seves dades i les de l’establiment, s’haurà d’acompanyar per:
Autoliquidació de la taxa que correspongui,
d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.
Plànol o croquis, especificant la superfície a
ocupar, característiques de l’ocupació i les
observacions que creguin oportunes.
Memòria descriptiva quan es tracti d’ocupacions amb elements fixos que requereixin la
realització d’obres i/o instal·lacions.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Pla director entrarà en vigor al dia
següent de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i el seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin
la seva modificació o derogació expresses.
L’Escala, 30 de maig de 2008
Estanislau Puig i Artigas
Alcalde

Núm. 8386
AJUNTAMENT DE
L’ESCALA
Anunci sobre aprovació definitiva de
l’Ordenança de sorolls i vibracions
Tramitat expedient d’adequació de l’Ordenança de sorolls i vibracions del municipi de
L’Escala a la llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, i
elaboració de mapa acústic de L’Escala.
Atesa la corresponent publicació d’edictes
d’aprovació inicial en el Diari Oficial de la
Generalitat i al BOP de Girona.
Atès que durant l’exposició pública per termini
de 30 dies no es va presentar cap al·legació, és
procedent considerar aprovat definitivament el
text de l’ordenança, que entrarà en vigor a
partir de l’endemà de la seva íntegra publicació en el BOP.

