
 

Departament d'Urbanisme i Activitats

Expedient: 6124/2017

Procediment: Ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements

Assumpte: Determinació condicions de l’ocupació de la via pública per a l’any 2018

JOSÉ TUR TORRES, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DECRET

Donat compte de l'expedient administratiu per a la determinació de les condicions d'ocupació 
de la via pública per a l'any 2018. 

Vista l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública publicada al BOIB núm. 
84, de 11 de juliol de 2017.

Vist l'article 18 de l’esmentada Ordenança, relatiu a l'horari de les ocupacions i que disposa:

«1.  L'horari  autoritzat  serà  el  que  consti  a  la  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública.  L'horari  general  
autoritzable a les ocupacions d'establiments hostalers-terrasses i d'establiments comercials serà de les 8  
hores a les 24 hores.

Per  resolució  de  l'òrgan  municipal  competent  podrà  ser  ampliat  excepcionalment  en  zones  d'us  
majoritàriament turístic, així com restringit per evitar molèsties als vesins o en zones d'especial incidència  
en el  medi  ambient.  La restricció  podrà afectar  a  una zona concreta o únicament  als  locals  en què  
l'ocupació produeixi  molèsties als  vesins previ  informe de la  Policia  Local  o  dels  tècnics municipals,  
d'acord amb la normativa municipal reguladora de les contaminacions per remors i vibracions.

2. El muntatge i desmuntatge de l'ocupació s'haurà de realitzar dins de l'horari autoritzat.

3. L'incompliment de l'horari autoritzat per a l'ocupació de la via pública podrà ser causa de revocació de  
la llicència i/o de denegació de futures llicències durant el termini establert.»

Vist l'article 17.9 de l’esmentada Ordenança, relatiu als criteris tècnics i que disposa:

«L’òrgan municipal competent, mitjançant Decret podrà establir criteris d’ocupació específics per a zones,  
vies o espais lliures concrets en funció de les seues característiques pròpies.»

Vista Providència de la Regidor delegada d'Urbanisme i Activitats de data 29 de desembre de 
2017. 

Vist informe jurídic emès pel secretari de la Corporació de data 29 de desembre de 2017. 

En virtut de les competències que tinc atorgades per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, en els seus art. 21.1 s), tinc a bé l'adopció de la següent,

 



 

RESOLUCIÓ

PRIMER.- Aprovar  per  als  restaurants  i  establiments  de  menjars  l’ampliació  de  l’horari 
d’ocupació de la via  pública fins a les 02.00 hores,  a  tot  el  municipi  excepte a  les  zones  
afectades per la declaració de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). L’ampliació de 
l’horari d’ocupació vindrà condicionada a l’aturada de l’activitat musical fins al tancament de 
l’activitat.

SEGON.- Excloure  per  als  restaurants  i  establiments  de menjars  ubicats  als  espais  lliures 
públics, definits a l’article 2.3 de l’actual Ordenança d’ocupació de la via pública, de l’obligació 
de desmuntar la terrassa en finalitzar l’horari d’ocupació de la via pública, condicionat a que el 
mobiliari no es pugui utilitzar i a que hi hagi personal que en vigili el seu compliment mentres  
romangui tancat  l’establiment, excepte a les zones afectades per la declaració de Zona de 
Protección Acústica Especial  (ZPAE),  on en tot  cas  hauran de desmuntar  les terrasses en 
finalitzar l'horari d'ocupació de la via pública. 

TERCER.-  Excloure per  als  restaurants i  establiments de menjars ubicats als  espais lliures 
públics, definits a l’article 2.3 de l’actual Ordenança d’ocupació de la via pública, de la prohibició 
de l’article 19.5, de l’esmentada Ordenança, de realitzar ancoratges, fixaments o qualsevol altre 
intervenció al paviment per als tendals o para-sols.

QUART.- Aquestes condicions es mantindran de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 
2018.

CINQUÈ.- Publicar la present resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament per al seu general 
coneixement. 

A Sant Antoni de Portmany.
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