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Administració Local

2014-05997
Ajuntament de Roda de Berà

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de març de 2014, acordà 
l’aprovació inicial de la modifi cació de la Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de les vies i els espais 
destinats a l’ús públic. Es va sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la 
publicació de l’anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona número 82 de 8 d’abril de 2014, en el Diari 
Ofi cial de la Generalitat de Catalunya número 6600 de 9 d’abril de 2014, en el Diari de Tarragona del dia 7 d’abril de 
2014 i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats poguessin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimessin pertinents. Tanmateix, es va donar audiència als interessats, sense que, 
transcorregut el termini d’informació pública, constin presentades al·legacions, el que determina que la modifi cació 
de la l’ordenança d’ocupació de les vies i els espais destinats a l’ús públic hagi quedat defi nitivament aprovada.

La qual cosa es fa pública mitjançant anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província, en compliment del que estableix 
l’article 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, entrant en vigor la Ordenança una vegada transcorregut 
el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 

Contra l’objecte d’aquest anunci podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de la seva publicació, tot això de conformitat amb l’establert a l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modifi cada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als art. 10.1.b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, de 13 de juliol de 1998, i sense perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu 
procedent, d’acord amb el que disposa l’article 58.2, in fi ne de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.

El text íntegre de la modifi cació de l’Ordenança és el següent:

Article 30.
30.1 (el mateix redactat que l’actual article 30)
30.2 Les ocupacions del espais públics dins de l’àmbit del Roc de Sant Gaietà, s’autoritzaran tenint en compte els 
següents criteris:
a) La existència d’espai sufi cient per al pas de vianants.
b) La integració estètica amb l’entorn de l’element que es vulgui instal·lar a la via pública.
c) Els usos principals dels immobles que confrontin amb l’espai públic a ocupar.

Article 31. bis. Normes dels elements instal·lats a les terrasses que ocupen els espais públics del Roc de Sant 
Gaietà 
1. Taules i cadires:
Els materials utilitzats hauran d’oferir sufi cients garanties estètiques i de solidesa, tenint presents els següents 
criteris: 
a) El mobiliari serà necessàriament de materials naturals com la fusta o el vímet; de forja gris oxiron o similar, o bé 

de resines de color fosc. 
b) Queda expressament prohibit:

- El plàstic de color blanc o de colors vius. 
- El mobiliari amb publicitat. 
- La utilització de fi brociment, plaques translúcides de PVC, canyís i de qualsevol altre material que els tècnics 

municipals considerin no adient.

2. Tendals i ombrel·les:
a) Els tendals i les ombrel·les seran de roba o lona o similar, de color groc. La utilització de qualsevol altre color, 

requerirà informe favorable de l’òrgan consultiu de l’entitat urbanística del Roc de Sant Gaietà i garantirà en tot 
cas, segon criteri dels serveis tècnics municipals, la seva integració dins l’entorn.
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b) El seu sistema de subjecció no lesionarà el paviment de la via pública. La estructura serà dels següents materials:
- forja gris oxiron o similar; 
- resines de color fosc.
- Ferro pintat de color blanc.

 No s’autoritzen en cap cas aluminis anoditzats o altres materials aliens a les característiques tradicionals al 
conjunt arquitectònic.

c)  No es permetran tendals ni ombrel·les amb publicitat, tret del missatge publicitari corresponent a la denominació 
genèrica de l’establiment o local de què es tracti. El missatge publicitari podrà imprimir-se directament sobre el 
teixit o adherir-s’hi mitjançant material sense gruix. El missatge podrà imprimir-se o adherir-se dues vegades per 
element de ombrel·la. La superfície de les lletres, signes o anagrames no podrà superar el 10 % del material 
base. 

d)  Resten prohibits els vetlladors. 
e)  L’alçada mínima dels tendals o les ombrel·les serà de dos metres i cinquanta centímetres (2,50), admetent-se 

penjants o serrells fi ns una alçada mínima de dos metres (2). 
f)  L’alçada màxima dels tendals o les ombrel·les no podrà ser superior als tres metres i, en tot cas, no sobrepassarà 

l’alçada de fi nestres i terrasses dels habitatges de la primera planta. 
g)  Durant les temporades que l’Ajuntament no autoritzi les instal·lacions, aquestes hauran de ser retirades de forma 

total.

3. Règim transitori:
Els establiments que ja tinguin terrasses autoritzades a la data d’entrada en vigor del present document, disposaran 
del termini comprès des de l’aprovació d’aquesta Ordenança fi ns a l’1 de juny de 2017, per adaptar-se a aquests 
criteris, excepte en aquells que per raons de seguretat l’ajuntament determini la necessitat d’adaptació amb caràcter 
immediat.

4. Terrasses i superfícies susceptibles d’autorització: 
Les terrasses i la superfície de les mateixes seran autoritzades en funció de tres paràmetres:
1) L’espai públic disponible, havent-se de garantir en tot cas un pas lliure pel trànsit de vianants d’entre 90 cm. i 1,40 

metres, en funció de la major o menor afl uència de persones.
2) La superfície interior del local, de la que resulti la major o menor necessitat d’ocupació d’espai públic. 
3) La existència d’habitatges a l’altura del carrer, que per la seva immediatesa desaconsellin la instal·lació de 

terrasses.
La concessió d’autorització de terrasses amb o sense tendals o ombrel·les, requerirà previ informe de l’entitat de 
Conservació del Roc de Sant Gaietà, que l’haurà d’emetre en el termini de 15 dies des del lliurament de l’expedient, 
analitzant els anteriors paràmetres. La manca d’emissió de l’informe dins de termini, habilita la continuació de la 
tramitació l’expedient d’ocupació de la via pública. Aquest informe és preceptiu, però no vinculant.

5. Horaris de funcionament de les terrasses:
S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent:
D’1 d’abril a 30 de setembre: de dilluns a dijous fi ns l’1,00 hores, divendres, dissabtes i vigílies de festius fi ns a les 
2,30 i diumenge fi ns a l’1,30 h de la matinada
D’1 d’octubre a 31 de març: de diumenge a dijous fi ns les 22,30 hores i divendres, dissabtes i vigílies de festius fi ns 
les 24 hores. 
La terrassa no podrà iniciar el seu ús, en cap cas, abans de les 8 hores del matí.
Quan existeixin causes que ho justifi qui, la Junta Local de Govern podrà acordar l’ampliació de l’horari màxim de 
funcionament de les terrasses. Si per les raons que sigui un establiment té limitat l’horari màxim de funcionament, 
l’horari màxim d’utilització de la terrassa coincidirà amb l’establert per l’activitat principal.
L’òrgan competent per a l’atorgament o denegació de les llicències d’instal·lació de terrassa podrà limitar l’horari de 
funcionament fi xat anteriorment per als establiments en general, per raons d’interès general o causes degudament 
justifi cades. Aquesta mesura no tindrà caràcter sancionador.

Roda de Berà, 28 de maig de 2014.
L’alcalde, Pere Compte Coca.
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