
Núm. 6.685
AJUNTAMENT DE

CELRÀ

Anunci d’aprovació definitiva orde-
nança

Havent-se exposat a informació
pública l’acord plenari del dia 13 d’abril
de 2004 relatiu a l’aprovació inicial de
l’avantprojecte de l’ordenança reguladora
de les autoritzacions de terrasses al terme
municipal de Celrà ( BOP de Girona núm.
79, de 26 d’abril de 2004, DOGC núm.
4117 de 22 d’abril de 2004, El Punt del
dia 29 d’abril de 2004 i al tauler d’anun-
cis de la Corporació), es fa avinent que es
van presentar al·legacions contra l’esmen-
tat acord, i d’acord amb el que disposa
l’article 65.1 del Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals de Catalunya, aquestes van ser
resoltes de forma raonada pel Ple, reunit
el dia 8 de juny de 2004, que va estimar i
desestimar les al·legacions presentades i
va aprovar definitivament l’ordenança
reguladora de les autoritzacions de terras-
ses en el terme municipal de Celrà.

De conformitat amb l’article 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals es transcriu
íntegrament per a la seva entrada en
vigor, quan hagi transcorregut el termini
de quinze dies hàbils previst a l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases del règim local.

Contra l’esmentat acord, que posa fi
a la via administrativa, podrà interposar-
se recurs contenciós-administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent de la present
publicació al BOP.

ORDENANÇA REGULADORA DE
LES AUTORITZACIONS DE TERRAS-
SES EN EL TERME MUNICIPAL DE
CELRÀ

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte
En el moment actual existeix un buit

normatiu en el municipi de Celrà en allò
què fa referència a la tipificació i regula-
ció de les autoritzacions municipals per a
la instal·lació de terrasses annexes als
establiments d’hostelaria.

Aquesta situació fa necessària la
redacció d’una Ordenança capaç de regu-

lar dites autoritzacions d’instal·lació de
terrasses tant en sòl de la via pública com
en el sòl de titularitat privada, ja sigui el
seu ús públic o privat.

Per tot això, l’objecte d’aquesta Orde-
nança és la regulació de les autoritzacions
i el procediment pel seu atorgament en
l’àmbit territorial de Celrà.

Amb l’ànim de millora de la qualitat
estètica del municipi i de les seves vies
públiques que en part el representen,
s’estableixen criteris de tipus estètic per
tal d’aconseguir un entorn més agradable
i de qualitat per als habitants i visitants
del mateix.

Article 2
Subjectes beneficiaris
Podrà sol·licitar autorització d’ús dels

espais de titularitat pública o privada, el
titular de la llicència municipal d’activitat
dels establiments d’hosteleria, o persona
que legalment els representi.

S’entenen com a establiments d’hos-
taleria, als efectes d’aquesta disposició,
els compresos a l’article 13 del Decret
239/1999, pel qual s’aprova el Catàleg
dels espectacles, les activitats recratives i
els establimetns públics, subjectes a les
disposicions de la Llei 10/1990, de 15 de
juny, de la Generalitat de Catalunya.

Secció primera
Definicions

Article 3
Autorització d’ús d’un espai de sòl

mitjançant terrasses:
És el permís atorgat per l’autoritat

municipal per tal d’ocupar, de forma tem-
poral, un espai de sòl, ja sigui en via
pública o en sòl de titularitat privada,
amb instal·lacions i/o elements annexos a
un establiment.

Article 4
Temporada
És el termini de vigència de l’autorit-

zació.

Article 5
Terrassa

És l’espai ubicat en un lloc obert i
lliure d’edificació destinat a acollir les
instal·lacions annexes a un establiment
d’hosteleria.

Article 6
Elements a instal·lar
Únicament es permetrà la instal·lació

de taules, cadires, jardineres, arbusts i
para-sols. De forma excepcional, l’Ajun-
tament podrà considerar instal·lar tèndals

o similars per raons o característiques sin-
gulars en la via pública. 

Tots aquests elements hauran de ser
desmuntables.

Secció segona
Ocupacions i superfícies

Article 7
Espais a ocupar
En el cas de voreres adossades a les

façanes, l’autorització permetrà l’ocupa-
ció del tram de sòl situat davant del propi
establiment. Podrà ésser ocupat el tram
corresponent a l’establiment veí contigu,
prèvia autorització escrita del seu titular.

En el cas de passeigs centrals, l’auto-
rització permetrà l’ocupació del tram de
sòl situat davant del propi establiment.
Excepcionalment pot autoritzar-se una
ocupació longitudinal major quan,
l’esmentada ocupació, sigui compatible
amb els usos existents.

No s’autoritzarà cap ocupació davant
entrades d’immobles ni de sortides
d’emergència. 

En qualsevol cas es respectaran els
arbres, els escossells, parterres, el mobi-
liari urbà i els seus accessos i els passos
de viantants.

Article 8
Durada de l’autorització
La durada podrà ser per temporada

d’estiu, entenent com a tal la compresa
entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, o
per temporada anual, compresa entre l’1
de gener i el 31 de desembre.

En cap cas es concediran autoritza-
cions per temps indefinit.

Article 9
Condicions d’atorgament
Les autoritzacions s’atorgaran a pre-

cari sense perjudici de tercers. Els usos
hauran de cessar, sense dret a indemnitza-
ció, quan l’Ajuntament així ho acordi,
prèvia tramitació d’expedient contradic-
tori de conformitat amb l’article 88 del
Reglament d’Obres activitats i Serveis
dels Ens Locals, aprovat pel Decret de la
Generalitat 179/1995, de 13 de juny.

Article 10
Muntatge i demuntatge
L’ocupació del sòl per a la realització

del muntatge i desmuntatge de les ins-
tal·lacions podrà començar i acabar, com
a màxim, tres dies abans o després del
període autoritzat.

Article 11
Superfícies d’ocupació
Les superfícies d’ocupació autoritzada

tindran les següents limitacions:
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11.1 Autoritzacions d’ús de sòl en la
via pública:

11.1.1 Voreres de menys de 3,50
metres d’amplària: No s’autoritzarà cap
tipus d’ocupació.

11.1.2 Voreres de 3,50 metres
d’amplària: Es defineix una franja d’ocu-
pació d’1,50 metres d’amplària delimi-
tada per unes distàncies constants d’1,50
metres de les façanes i de 0,50 metres de
la línia de vorada.

11.1.3 Voreres d’amplària de més de
3,50 metres: Es defineix una franja d’ocu-
pació d’1,50 metres d’amplària delimi-
tada per una distància variables de les
façanes i de 0,50 metres de la línia de
vorada.

11.1.5 Voreres i passeigs centrals
d’amplària superior a 5 metres: Es defi-
neix una franja d’ocupació d’una amplà-
ria màxima igual a 1/3 de l’amplària de la
vorera. Dita franja quedarà delimitada, de
manera obligatòria, per la línia interior
dels escossells o parterres, quan existei-
xin. En cas de no existir escossells o par-
terres, la línia es situarà a una distància
d’1,10 metres de la vorada. En qualsevol
cas, es deixarà un pas lliure per als via-
nants amb una amplària mínima de 3
metres.

11.2. Autoritzacions d’ús d’un sòl de
titularitat privada:

11.2.1. En els carrers, passadissos,
etc., amb una amplària inferior a 3,50
metres, no s’autoritzarà cap tipus d’ocu-
pació.

11.2.2. En els espais oberts tals com
places, voreres de grans dimensions i
d’altres, l’Ajuntament fixarà els períme-
tres dins els quals es permetrà la
instal·lació de terrasses i altres
instal·lacions tenint en compte que les
ocupacions no dificultin l’accés dels vehi-
cles del cos de bombers i d’altres cossos i
forces de seguretat.

11.2.4. El perímetre autoritzat i la
seva zona d’influència, hauran de mante-
nir-se en perfectes condicions d’higiene i
neteja.

11.2.5. La definició d’espais i usos
estarà sotmesa a les variacions que com-
porti qualsevol modificació de les vies i
places.

11.4.- En qualsevol cas, el nombre
màxim de cadires serà de quatre per cada
taula autoritzada. La unitat formada per
una taula i quatre cadires, i en el seu cas,
un para-sol, ocuparà un espai màxim de
2,25m2.

11.5.- De forma excepcional
s’admetrà la col·locació d’una sola taula
de reclam a la Carretera de Palamós, taula
que ha d’estar arraconada a la paret. La
unitat estarà formada només per una taula
i dues cadires.

Article 12
Els possibles conflictes sobre ocupa-

cions superfícies i d’altres, seran resolts
per l’Ajuntament, prèvia audiència dels
interessats.

Secció tercera
Ús i horaris

Article 13
Els usos admesos en les terrasses

seran els compresos en els establiments
d’hosteleria i aquells propis definits en la
propi permís municipal.

En les terrasses no s’admetrà la ins-
tal·lació de cap tipus de font acústica
(musical, ambiental, etc), ni la música en
viu, així com tampoc s’admetrà cap tipus
d’instal·lació elèctrica.

Article 14
El titular de l’autorització serà res-

ponsable d’advertir el públic assistent
dels possibles incompliments dels seus
deures cívics tals com la producció de
sorolls, l’obstrucció de les sortides
d’emergència i del trànsit de persones i
vehicles i d’altres similars disposant, en
cas de ser necessari, d’una persona encar-
regada de vetllar perquè no es produeixin
alteracions de l’ordre públic.

Article 15
15.1- L’hora límit d’utilització de la

terrassa serà les 00.00 hores de la nit. La
terrassa no podrà iniciar el seu ús, en cap
cas, abans de les 8 del matí.

15.1.1. Aquest horari serà el mateix
per a tots els dies de la setmana.

15.1.2. En qualsevol cas es fixa una
tolerància que, en cap cas, serà superior a
mitja hora per la instal·lació, recollida i
neteja de la zona ocupada per les terras-
ses.

15.1.3. A partir de les 0.00 hores
s’hauran d’acopiar tots els elements de la
terrassa dins del mateix espai.

15.2- Les taules i cadires de les
terrasses sols ocuparan la via pública
durant els límits de l’horari autoritzat.

En cas de tenir elements pesats (jardi-
neres, contrapesos) aquests hauran de
quedar nets i recollits. Les taules i cadires
s’hauran de retirar a l’interior del local
quan finalitzi l’activitat del bar. 

Secció quarta
Instal·lacions

Aritcle 16
Mòdul tipus
El concepte mòdul tipus de terrassa el

constitueix el conjunt d’una taula i quatre
cadires. Als efectes de superfície i ocupa-
ció s’assimila al concepte fiscal de 1,50 x
1,50 = 2,25 m2, per la qual cosa no es

podran autoritzar més mòduls que els que
resultin de dividir la superfície autorit-
zada per 2,25.

Article 17
Tipus de terrassa:
Les terrasses podran ser:
a) Amb para-sols, de dimensions no

superiors a les que càpiguen en un qua-
drat de 2 x2 metres.

En cap cas s’admetran terrasses de
muntatge tancat, entenent per això els
tancaments verticals, inclosos els fets
amb materials transparents.

CAPÍTOL II
Caracterísitques de les terrasses

Article 18
L’alçada dels para-sols, mesurada des

del seu punt més alt, tindrà un mínim de
2,50 metres i un màxim de 2,70 metres.

CAPÍTOL III
Materials

Article 19
19.1- Tots els elements que pertanyin

a una mateixa autorització i/o establi-
ment, estaran realitzats amb materials del
mateix color, disseny i textura.

19.2- La totalitat d’elements i mobi-
liari susceptible de ser instal·lats en les
terrasses no podran en cap cas sobrepas-
sar els límits establerts en l’autorització
municipal.

19.3- En tot local de nova construcció
caldrà que el projecte d’obres contempli
una previsió d’espai proporcional al
mobiliari que s’instal·larà a la terrassa.
Tanmateix, aquells establiments que
sol·licitin una reforma hauran de contem-
plar aquesta previsió. Els establiments
amb llicència d’activitat ja vigent i que
no disposin d’aquest espai hauran de
guardar-ho a l`interior del local, deixant
la via pública expedita i neta.

Article 20
Tendals
Només de forma excepcional

s’admetrà la instal·lació de tendals. En
aquests supòsits hauran de complir amb
els següents condicions:

•Els tendals seran de roba de lona o
similar i d’un sol color. Es prohibeix la
utilització de lona plastificada o plàstic.

•El material que forma el pla de la
coberta haurà de tenir una altura mínima, en
la seva vessant més baixa de 2,50 metres.

•El pla de cobriment de la terrassa
s’entendrà com un pla unitari, continu,
que aboca l’aigua de la pluja cap al costat
més allunyat dels edificis.
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Article 21
Jardineres
La delimitació de la línia de fons es

podrà fer mitjançant jardineres de fins a
0,30 d’alçada màxima i arbusts amb una
alçada de 0,40 metres fins a una alçada
màxima total de 0,70 metres. Hauran
d’esta col·locades a una distància de 10
cms. de la vorada.

Es permetrà, excepcionalment, la
col·locació de jardineres de forma longi-
tudinal per tal de separar o preservar als
usuaris de les terrasses, únicament, de la
calçada. En cap cas es permetrà que les
jardineres tanquin l’espai pels laterals de
la terrassa “privatitzant” el seu interior.

Les jardineres hauran de ser
metàl·liques, de pedra artificial o de fusta.
Sobre les metàl·liques s’admetrà la pin-
tura d’oxi-ron de colors foscos i sobre la
pedra artificial el blanc.

Article 22
Para-sols
Els para-sols han de ser de roba de

lona o similar i de color cru (blanc, os o
similar). Es prohibeix la utilització de
lona plastificada o plàstic.

Alçada dels para-sols estarà dins els
marges següents:

•Part baixa, mínim 2,10 metres i
màxim de 2,20 metres.

•Part alta, màxim de 2,70 metres i
mínim de 2,50 metres.

•Part volada, màxim de 0,25 metres
de la línia perimetral de la superfície
autoritzada.

Els suports dels para-sols només
podran ser de contrapès sobre el pavi-
ment.

En cap cas es podrà foradar o encastar
elements de suport en el paviment de la
vorera.

Article 23
23.1. Les cadires i taules hauran de

ser metàl·liques, fustes o els seus deri-
vats, d’alumini o acer inoxidable.

23.2. L’Ajuntament valorarà la pro-
posta de materials, no contemplats en el
paràgraf anterior, sol·licitada per l’inte-
ressat quan siguin de qualitat similar o
superior.

Article 24
Publicitat
24.1-Sobre aquests elements de les

terrasses (para-sols, taules i cadires i, en
el seu cas, tendall) només s’admetrà el
missatge publicitari corresponent a la
denominació genèrica de l’establiment o
local de què es tracti, i no s’acceptarà cap
més tipus de publicitat. El missatge
d’identificació podrà imprimir-se directa-
ment sobre el teixit o adherir-s'hi mit-
jançant material sense gruix.

El missatge podrà imprimir-se o adhe-
rir-se dues vegades per element de para-
sol i una vegada per element de taula o
cadira. La superfície de les lletres, signes
o anagrames no podrà superar el 10% del
material base.

24.2- Tots els elements que pertanyin
a una mateixa autorització i/o establiment
han d’estar fets amb materials del mateix
color, disseny i textura.

CAPÍTOL IV
Documentació i llicències

Article 25
25.1. La petició d’autorització d’ús

d’un espai de sòl en la via pública mit-
jançant terrasses s’haurà de formular en
el model oficial corresponent (Sol·licitud
de llicència d’ocupació de la via pública
“VP”), adjuntant la següent documenta-
ció:

- Noms, cognoms, adreça i dades del
document nacional d’identitat de l’inte-
ressant, quan es tracta de persones físi-
ques i, quan el sol·licitant, sigui una per-
sona jurídica, escriptura de constitució de
la societat o de l’associació, degudament
inscrites on correspongui en cada cas, i
acreditació de la representació en què
s’actuï.

- Poder notarial acreditatiu de la
representació del sol·licitant, quan actuï
en nom d’altri o de persones jurídiques.

- Documentació acreditativa de la
tinença de la corresponent llicència
d’activitat en regla i actualitzada, així
com de les autoritzacions exigides legal-
ment per al desenvolupament de l’activi-
tat en qüestió.

- Plànol d’emplaçament, a escala
1:500, amb indicació de la superfície a
ocupar i número de mòduls tipus terrassa,
constituïts per una taula i quatre cadira
cada un d’ells a instal·lar. En el plànol
s’haurà d’assenyalar el conjunt del mobi-
liari urbà que pogués existir en la zona
d’influència de la terrassa. Cal detallar
l’espai i la superfície exactes per a l’ocu-
pació de la terrassa que es pretengui ins-
tal·lar en relació amb la plaça o espai
públic on es sol·liciti la llicència.

- Tipus de terrassa a instal·lar. Cal
aportar una memòria descriptiva dels
materials, textures i colors a emprar.

- Fixació de la durada de l’ocupació
que pot ser: temporada d’estiu, entenent
com a tal la compresa entre el dia 15 de
maig i el 15 d’octubre, o anual, entenent
com a tal la compresa entre el dia 1 de
gener i 31 de desembre.

- Document de compromís de finalit-
zació del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de

mobiliari urbà afectats, en el tres dies
següents al darrer dia del període autorit-
zat.

- Constitució d’un aval de reposició
d’elements urbanístics afectats.

25.2. En el cas de petició d’autoritza-
ció d’ús d’un espai de sòl de titularitat
privada, s’haurà d’adjuntar, a més de la
documentació anteriorment esmentada, la
següent:

- Autorització del titular o titulars de
l’espai físic en el qual va a desenvolupar-
se l’activitat.

- Conformitat dels ocupants dels habi-
tatges contigus amb el lloc on es desen-
volupi l’activitat o demostració d’haver
notificat de forma fefaent l’existència del
projecte a tots els ocupants dels habitat-
ges.

Article 26
26.1.Les ocupacions de sòl en la via

pública mitjançant terrasses que suposin
renovacions de les ja autoritzacions rea-
litzades segons aquests criteris i no inclo-
guin cap modificació, la documentació a
aportar serà la següent:

- Petició formulada en el model ofi-
cial corresponent (sol·licitud de llicència
d’ocupació de la via pública “VP”).

- Nom, cognoms, adreça i dades del
document nacional d’identitat de l’inte-
ressat, quan es tracta de persones físiques
i, quan el sol·licitant sigui una persona
jurídica, escriptura de constitució de la
societat o de l’associació, degudament
inscrites on correspongui en cada cas, i
acreditació de la representació en què
s’actuï.

- Poder notarial acreditatiu de la
representació del sol·licitant, quan actuï
en nom d’altri o de persones jurídiques.

- Document de compromís de finalit-
zació dels desmuntatge de la totalitat de
la instal·lació i de reposició dels elements
de mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autorit-
zat.

- Constitució d’un aval de reposició
d’elements urbanístics afectats.

26.2. Les ocupacions de sòl de titula-
ritat privada mitjançant terrasses que
suposin renovació de les ja autoritzades
segons aquests criteris i que no incloguin
cap modificació, a més de la documenta-
ció anteriorment esmentada, la següent:

- Renovació de l’autorització del titu-
lar o titulars de l’espai físic en el qual va
a desenvolupar-se l’activitat.

- Renovació de la conformitat dels
ocupants dels habitatges contigus amb el
lloc on es desenvolupi l’activitat.

26.2. En cas de canvi de titularitat de
l’establiment, la documentació a aportar
per a l’autorització de les terrasses serà la
mateixa que per les renovacions.
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Article 27
Contingut de les llicències
En l’atorgament de la llicència es farà

constar, en tot cas:
•Indicació sobre plànol de l’espai que

pot ocupar la terrassa. Aquesta delimita-
ció serà també marcada pels Serveis tèc-
nics municipals. La delimitació d’aquests
espais sobre el sòl haurà de respectar, en
tot cas, la rodadura dels carrers perime-
trals i dels espais destinats a jocs infan-
tils, a més dels passos de vianants, sorti-
des d’emergència, així com del mobiliari
urbà, espais ajardinats, escorsells, etc.

•Superfície en metres quadrats d’ocu-
pació màxima de la terrassa.

•Nombre màxim de taules, cadires i
para-sols.

•Horaris màxims de funcionament,
indicant específicament l’horari de tanca-
ment i de recollida de mobiliari.

•Termini màxim de vigència de la
llicència, el qual no podrà ser en cap cas
superior a un any.

•Advertiment sobre el règim de san-
cions.

Article 28
Efectes i vigència de la llicència
28.1-La instal·lació de terrasses auto-

ritzades queda sotmesa al compliment de
les condicions que s’estableixen en la
pròpia llicència, entre les quals hi figuren
l’ocupació, l’espai, nombre de taules i
cadires, horaris, etc.

28.2- La llicència quedarà sense
efecte per:

•Finalitzat el termini pel qual fou con-
cedida.

•Incompliment reiterat de les obliga-
cions de l’adjudicatari.

Article 29
Taxes
El titular de la llicència estarà obligat

a liquidar la taxa per aprofitament espe-
cial del domini públic municipal fixada
per l’Ordenança fiscal corresponent a
cada exercici.

Secció primera
Condicions generals de la llicència

Article 30
Les autoritzacions es concediran a

precari, sense perjudici de tercers sempre
que la instal·lació i l’ús es facin d’acord
amb els criteris d’actuació que s’assenya-
len, així com amb les Ordenances muni-
cipals i disposicions que siguin d’aplica-
ció.

La llicència dóna al seu titular un dret
d’ús a precari, revocable per raons
d’interès públic i amb dret a indemnitza-
ció, si s’escau.

Si s’escau, la indemnització es calcu-

larà d’acord amb els criteris de la legisla-
ció d’expropiació forçosa, tenint en
compte l’amortització de les instal·la-
cions. A aquests efectes, si les
instal·lacions no son susceptibles de ser
amortitzades en un període inferior es
prendrà com a període d’amortització
màxim la durada de la llicència.

Article 31
31.1- La llicència exigirà l’acceptació

explícita per part dels titulars dels establi-
ments de les següents especificacions:

1. Destinar l’espai adjudicat a la fina-
litat específica per la qual en fou atorgada
l’autorització i no aplicar-la a d’altres
usos, ni gravar-la o cedir-la a tercers en
qualsevol forma contractual.

2. Complir amb totes aquelles obliga-
cions relatives a l’obertura i exercici de
l’activitat i horaris.

3. Complir l’horari fixat a la llicència
per a la utilització de les terrasses.

4. Les terrasses hauran d’ajustar-se en
tot moment als requeriments establerts en
aquesta ordenança.

5. Els elements instal·lats a les terras-
ses han de ser desmuntables i hauran de
complir les característiques definides a la
present disposició.

6. Els adjudicataris seran responsables
de la neteja i el bon estat de l’espai que
se’ls hagi atorgat.

7. També seran responsables de la
neteja i del bon estat del mobiliari.

8. Els adjudicataris de les llicències
hauran de vetllar pel control de les molès-
ties generades per l’activitat a la terrassa,
especialment pel que fa al soroll.

9. Servir en gots i recipients de vidre,
no utilitzar envasos no retornables i reco-
llir les escombraries de manera selectiva.

31.2- Les llicències atorgades faran
constar el conjunt de condicions fixades
en aquesta ordenança, i seran signades
pels titulars, en el moment de la seva
recepció, en prova de conformitat.

Article 32
32.1. Les autoritzacions queden resol-

tes i sense efecte quan el beneficiari
incompleix les condicions imposades per
causes que li siguin imputables, amb tra-
mitació prèvia d’expedient amb audiència
a l’interessat, de conformitat amb l’article
88 del Reglament d’obres, activitats i ser-
veis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.

Entre les causes d’incompliment es
tindran en especial consideració a aques-
tes efectes les següents:

1. Manca de conservació de la senya-
lització de la terrassa i mobiliari o
d’higiene i netedat en la terrassa i la seva
zona d’influència.

2. Ús indegut de la terrassa.
3. Modificació de les circumstàncies

en raó de les quals va ésser atorgada
l’autorització.

4. Ocupació de més espai del legal-
ment autoritzat.

5. En el cas de molèsties degudament
comprovades per l’Administració.

6. …
32.2. En qualsevol moment l’Ajunta-

ment podrà incoar expedient contradictori
per l’anul·lació o revocació de la llicència
d’acord amb l’esmentat article 88 del
ROAS, quan la causa sigui imputable a
l’interessat per culpa, negligència i dol de
la persona autoritzada. Aquesta supressió
no suposarà cap tipus d’indemnització per
al titular de l’establiment.

32.3. Els Serveis Tècnics notificaran
al titular de l’autorització la necessitat de
desmuntatge de les terrasses per causa de
possibles esdeveniments degudament
autoritzats.

Article 33
El titular de l’autorització haurà

d’assenyalar, al seu càrrec i amb pintura
blanca, el perímetre dins els qual ha de
quedar instal·lada la terrassa. Estarà obli-
gat a conservar la senyalització així com
renovar la pintura quan sigui necessari i,
en tot cas, quan l’Administració li reque-
reixi posant molta cura, especialment, en
el marcatge dels angles.

La línia que marcarà el perímetre serà
contínua, de pintura blanca i de 5 cm
d’amplada.

Article 34
No podrà ésser ocupada més superfí-

cie de l’assenyalada en l’autorització que
faculta, únicament, la instal·lació de tau-
les, cadires, jarineres i arbusts que tindran
caràcter de desmuntables.

Les plantes, para-sols … estaran inclo-
ses en el total de la superfície autoritzada.

Aritcle 35
El mobiliari de la terrassa sols ocu-

parà la via pública durant els límits de
l’horari autoritzat. 

El titular de la llicència reitrarà pun-
tualment tots els elements annexos a la
terrassa, jardineres, suports dels para-sols,
etc. que puguin ésser obstacle per la ciru-
clació dels vianants.

Article 36
El titular de la llicència és responsa-

ble de l’acompliment de les obligacions
que estableixen les Ordenances munici-
pals i d’altres disposicions aplicables.

Article 37
La present autorització quedarà anu-

lada per:
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- Manca de conservació de la senyalit-
zació de la terrassa, jardineres, arbrat i
mobiliari o d’higiene i neteja de la
terrassa i la seva zona d’influència.

- Per l’ús indegut de la terrassa.
- Per modificació de les circumstàn-

cies en raó de les quals va ésser atorgada
l’autorització.

CAPÍTOL V
Conflictes

Article 38
L’Ajuntament tindrà, a més de les ja

assignades, les següents funcions:
a) Resoldre els casos de conflictes o

aquells que no siguin definits expressa-
ment en aquesta Ordenança reguladora.

b) Informar sobre l’aplicació
d’aquesta Ordenança reguladora i sobre
les situacions no previstes, derivades de
l’apariació de nous dissenys i tecnologies.

c) Proposar les revisions d’aquesta
Ordenança reguladora, quan siguin
necessàries.

CAPÍTOL VI
RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIO-

NADOR

Article 39
39.1-Els serveis tècnics municipals

inspeccionaran i fiscalitran en qualsevol
moment l’ús de l’espai autoritzat, efectuat
pel titular de la llicència.

39.2- L’incompliment de qualssevol de
les condicions previstes a la llicència com-
portarà la imposició de la sanció correspo-
nent i/o la caducitat de la llicència.

39.3- La reincidència per tercera
vegada en un any en l’incompliment de
les condicions d’autorització comportarà
la caducitat de la llicència en aquell
mateix any i la incapacitat per optar a
l’atorgament de la mateixa a l’any
següent.

Article 40
Infraccions 
Es considerarà infracció en règim

d’autoritzacions de terrasses en el muni-
cipi de Celrà els següents :

•No disposar de la corresponent auto-
rització.

•No destinar l’espai adjudicat a la
finalitat específica per la qual en fou ator-
gada l’autorització i aplicar-la a d’altres
usos, gravar-la o cedir-la a tercers en qual-
sevol forma contractual.

•No complir amb totes aquelles obli-
gacions relatives a l’obertura i exercici de
l’activitat i horaris.

•No complir l’horari fixat a la llicèn-
cia per a la utilització de les terrasses.

•Que les terrasses no s’ajustin als
requeriments establerts en aquesta orde-
nança.

•Que els elements instal·lats a les
terrasses no siguin desmuntables i no
compleixin les característiques definides a
la present disposició.

•Que els adjudicataris no siguin res-
ponsables de la neteja i el bon estat de
l’espai que se’ls hagi atorgat.

•Que no es facin responsables de la
neteja i del bon estat del mobiliari.

•Que els adjudicataris de les llicències
no vetllin pel control de les molèsties
generades per l’activitat a la terrassa,
especialment pel que fa al soroll.

•Que no serveixin en gots i recipients
de vidre, i utilitzin envasos no retornables. 

•No complir qualsevol altre condició
que s’estableixi en la pròpia llicència.

Article 41
Procediment
Per la imposició de sancions previstes

en aquesta ordenança se seguirà el proce-
diment establert en el Decret 278/1993, de
9 de novembre i supletòriament en el
Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost.

Article 42 
Sancions
-1-Les infraccions esmentades ante-

riorment poden ésser sancionades amb la
multa de 150,25 euros.

2- Les sancions seran imposades per
l’òrgan competent. Els òrgans locals com-
petents per resoldre els procediments san-
cionadors és l’alcalde.

Disposició transitòria
Primera.- L’ordenança reguladora per

a l’autorització de terrasses del terme
municipal de Celrà serà d’aplicació a totes
les noves sol·licituds d’autorització per a
l’any 2004, des de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança.

Segona.- En el termini de sis mesos a
partir de l’entrada en vigor de la present
ordenança tots els subjectes beneficiaris
d’aquestes autoritzacions de terrasses
adaptaran el seu mobiliari a les condicions
que assenyala la vigent Ordenança”.

Celrà, 10 de juny de 2004.— L’Al-
calde. Signat: Francesc Camps i Sagué.

Núm. 6.599
AJUNTAMENT DE

L’ESCALA

Edicte d’aprovació inicial modifica-
cions ordenances fiscals

Aprovades inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària

celebrada el dia 28 de maig  de dos mil
quatre, les modificacions de les Ordenan-
ces Fiscals Municipals  pels següents tri-
buts:

Taxes: núm 21 pels seveis de joven-
tut, de cultura, d’esports, serveis socials,
emissora municipal i televisió municipal,
en quant a les activitats d’estiu dels
seveis d’esports.

S’exposen al públic per un període de
trenta dies, segons estableix l’article 17 de
la Llei 39/1988, reguladora de les Hisen-
des Locals, durant els quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar
les al·legacions que estimini pertinents.

En el supòsit de que no es presenti
cap reclamació, l’acord de modificació
inicial esdevindrà definitiu, sense neces-
sitat d’adoptar-ne un de nou.

L’Escala, 14 de juny de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Josep M Guinart i
Solà.

Núm. 6.593
AJUNTAMENT DE

CRUÏLLES-MONELLS-
SANT SADURNÍ DE L’HEURA

Edicte d’aprovació definitiva pressu-
post únic 2004

No havent-se presentat reclamacions
contra l’acord d’aprovació inicial del
pressupost únic de 2004, juntament amb
els seus documents annexos, aquest s’ha
elevat a definitiu, procedint-se a la publi-
cació del seu resum per capítols:

Pressupost d’ingressos:

-Cap. 1: 222.010,00 euros
-Cap. 2: 46.000,00 euros
-Cap. 3: 134.901,00 euros
-Cap. 4: 184.000,00 euros
-Cap. 5: 2.100,00 euros
-Cap. 7: 50.000,00 euros
-Cap. 9: 145.044,00 euros

————————
Total: 784.355,00 euros

Pressupost de despeses:

-Cap. 1: 132.550,00 euros
-Cap. 2: 347.055,00 euros
-Cap. 3: 7.250,00 euros
-Cap. 4: 26.500,00 euros
-Cap. 6: 259.000,00 euros
-Cap. 9: 12.000,00 euros

————————
Total: 784.355,00 euros

Contra l’aprovació definitiva del pres-
supost pot interposar-se directament
recurs contencións-administratiu, davant
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