Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública
Article 1. Objecte
S'entén per via pública a efectes d'aplicació d'aquesta ordenança, els carrers, places,
avingudes, camins, parcs, jardins, ponts, fonts i d'altres béns anàlegs municipals de
caràcter públic del terme municipal de Bellver de Cerdanya.
S'entén per ús de la via pública als efectes d'aquesta ordenança la utilització o
aprofitament que tota persona física o jurídica pugui fer del sol, vol o subsòl de la via
pública.
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.
Article 3. Usos i aprofitament de la via pública
La destinació pròpia de les vies públiques és la utilització per a l'ús general o per a la
prestació de serveis públics. No obstant això, aquests béns poden ser objecte d'altres
utilitzacions, sempre que no contradiguin els interessos generals.
En aquesta ordenança es contemplen els usos o aprofitaments següents del domini
públic:
1. Ús comú General: L'ús comú general pot ser exercit lliurement per qualsevol
persona, d'acord amb la naturalesa dels béns i sense més limitacions que les
establertes en aquesta ordenança, les de circulació i neteja de la via pública, i en les
lleis i altres disposicions d'aplicació general. No està sotmès a cap tipus de llicència.
2. Ús comú Especial: L'ús comú especial és aquell en el qual concorren circumstàncies
singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars com el cas de taquilles,
aparadors, vetlladors, mercats periòdics, rases pel pas d'instal·lacions, guals i altres
similars. Requereix llicència privativa especial.
3. Ús privatiu: L'ús privatiu 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 com els quioscos, instal·lacions fixes i altres similars. Requereix
llicència privativa.
4. Ús comú anormal: Quan l'ús de la via pública s'estimi especial i no fos conforme
amb el destí propi de l'esmentada via, es considerarà ús comú anormal especial i el
seu aprofitament haurà de ser objecte de concessió administrativa. Per a què l'ús sigui
qualificat com de comú especial es requerirà un estudi pel cas concret per part de
l'Ajuntament.
L'ús d'aprofitament i gaudi de la via pública té en principi el caràcter d'ús comú general,
quan no concorre en circumstancies singulars i és exercit lliurement per tots els

ciutadans, sense més limitacions que les establertes en aquesta ordenança i altres
disposicions legals que li puguin ser d'aplicació.
Article 4. Usos comuns especials.
Es considerarà ús comú especial de la via pública, la instal·lació i/o exercici de:
1. Activitats que s'exerceixen a la via pública fora del local permanent, tals com:
a. Venda no sedentària.
b. Exercici professional a la via pública.
c. Vetlladors, taules, cadires, paravents i para-sols.
2. Competicions esportives, atraccions i llocs de venda de fira.
3. Ocupació temporal per obres (tanques de protecció, contenidors, bastides i altres
elements vinculats a la realització d'obres).
4. Guals i reserves d'estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies.
5. Publicitat.
6. Qualsevol altre ocupació de naturalesa similar.

Article 4. Prohibicions i limitacions a la via pública
1. Es prohibeix expressament:
a. La instal·lació de qualsevol element que pogués causar un perill imminent per als
vianants o objectes de la via pública.
b. L'exercici dels 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 d'altres de similars.
c. Es prohibeix la col·locació a la via pública 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, sense més excepcions que les
establertes en aquesta ordenança.
2. Tot obstacle autoritzat que dificulti el pas normal de circulació de vianants i vehicles
haurà d'ésser convenientment senyalitzat.
3. El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà
el responsable de 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.
4. Si es produís utilització, ocupació o aprofitament de la via pública sense la
corresponent llicència municipal, l'autoritat municipal procedirà, prèvia comprovació de
tal circumstància, a ordenar a l'interessat el desallotjament.
5. En cas d'incompliment, es procedirà a l'execució forçosa de l'ordre, previ
aixecament d'acta i corresponent notificació a l'interessat, així com a la retirada dels
béns prèvia sanció. Si aquests béns no fossin reclamats en el termini mínim d'un mes,
l'Ajuntament podrà procedir a la seva lliure disposició.
6. La instal·lació d'elements urbans en les voreres i altres espais d'ús públic haurà de
fer-se de manera que aquells no destorbin la lliure circulació dels vianants; amb aquest
fi es determinaran els llocs on podran situar-se amb subordinació a l'amplada dels

espais esmentats. En tot cas, caldrà autorització prèvia de l’Ajuntament per la seva
instal·lació.
7. Els elements urbans que s'autoritzin estaran sotmesos a la seva prèvia
homologació; a aquest efecte, s’haura d’obtenir expressament l’autorització dels
elements a col·locar. El model el donarà l’ajuntament. Queda prohibit la instal·lació de
qualsevol element urbà no autoritzat prèviament per l’Ajuntament.
Article 5. Llicències
1. L'ús comú especial i l'ús privatiu que no comporta la transformació o modificació del
domini públic està supeditat a l'obtenció de llicència municipal d'ocupació temporal.
2. Les llicències no seran transmissibles llevat de les que siguin complementàries
d'altres llicències.
Article 6. Extinció de les llicències
Les llicències s'extingiran per:
1. Caducitat:
a. Per compliment del període de vigència.
b. Per incompliment de les condicions a les quals estiguin subordinades.
c. Per manca de pagament de les taxes o preus públics que estableixin les
ordenances fiscals.
2. Revocació:
a. Quan desapareguin les circumstàncies que van motivar l'atorgament.
b. Quan n'apareguin d'altres que, d'haver existit en el moment de concessió de
la llicència, n'haurien justificat la denegació.
c. Per fer transmissions de titularitat no autoritzables o no autoritzades.
3. Anul·lació quan s'hagi atorgat erròniament.
4. Renúncia del titular.
Una vegada extingida una llicència el titular haurà de posar fi a l'ocupació, retirar les
instal·lacions de la via pública i reposar o reparar els elements urbanístics modificats o
deteriorats per l'ús de l'ocupació.
Article 7. Normes relatives a taules i cadires, tribunes, taulells, i altres elements
similars.
La col·locació de taules i cadires davant de bars, i locals de naturalesa similar,
s’ajustaran a les següents normes:
1. Per poder concedir una terrassa, és imprescindible disposar de la llicència municipal
d'obertura del local, o la llicència provisional a nom del titular de la sol·licitud.
2. L’autorització tindrà una vigència anual, amb una durada que amb caràcter general
abarcarà els mesos de maig a novembre.

3. Les cadires i les taules s'han de disposar de manera que no impedeixin o dificultin,
en cap moment, l'accés a les finques confrontats, als passos de vianants i a la fluïdesa
del trànsit de vianants.
4. Si hi ha espai públic per col·locar-les davant de l’establiment (vorera, parc, etc),
diferent del vial, no es podrà muntar cap tarima de fusta sobre el vial, i s’ocuparà
aquest espai.
5. Cas que no es disposi d’aquest espai, es podrà muntar sobre el vial, ocupant
l’amplada màxima d’un vehicle, i la llargada màxima de la façana de l’ajuntament. Em
aquells casos en que el vial tingui desnivells es podrà instal·lar una tarima de fusta.
L’ajuntament autoritzarà de forma expressa la instal·lació de la tarima i l’espai a
ocupar.
6. L'horari d'instal·lació i retirada de cadires serà el mateix que l’horari de funcionament
de l'activitat, l'horari de tancament de la terrassa s'ajustarà a l'horari de l'establiment,
en funció del seu tipus.
7. L'Ajuntament podrà reduir l'horari de funcionament de la terrassa per raons
manifestes de molèsties.
Article 8. Normes relatives a guals.
1. La llargada màxima del gual serà l’amplada de l’accés a l’edifici, més seixanta
centímetres per banda per facilitar la maniobra. En aquells casos en que per a poder
entrar a l’immoble, les circumstàncies de la via facin necessari reservar més espai,
aquest computarà com a gual a efectes tributàries, i demanarà autorització expressa
per part de l’Ajuntament.
2. Si les característiques de la via pública fan difícil la delimitació del gual i de l’espai
necessari per a la maniobra amb pintura, es podrà autoritzar la col·locació de piquets o
jardineres per aquest fi.
3. Si la morfologia del vial o altres circumstàncies ho fan necessari, podrà establir-se
contragual, per tal de fer possible l'exercici de la llicència de gual, que tributarà de la
mateixa forma i en les mateixes condicions que el gual.
4. Si l'accés als guals a la via pública comporta la modificació de l'estructura de la
vorera i de la vorada es farà d’acord amb els materials homologats per l’Ajuntament, i
prèvia autorització dels mateixos. Aquestes modificacions seran a càrrec del titular del
gual. Resten 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, excepte en els supòsits en què es doni
autorització especial.
Article 9. Normes relatives a les reserves d’aparcament, i càrrega i descàrrega.
1. S'entén com a estacionaments reservats per a activitats econòmiques (zones de
càrrega i descàrrega d'ús privatiu) aquells que es sol·liciten per a facilitar la càrrega i
descàrrega de mercaderies i productes d'una activitat econòmica.

2. Per a la seva concessió és imprescindible disposar de la llicència municipal
d'obertura del local, o la llicència provisional a nom del titular de la sol·licitud.
3. L’espai reservat es podrà delimitar, prèvia autorització de l’ajuntament, amb dos
jardineres, o piquets, de l’amplada màxima d’un vehicle, i llargada màxima de 5
metres, amb els models homologats i autoritzats per l’ajuntament, que seran
conformats abans de la instal·lació. Aquestes elements seran a càrrec del titular de la
reserva d’aparcament.
4. Per ordenança fiscal es regularà la taxa aplicable a la reserva d’aparcament.
5. En aquells casos en que per la normativa de circulació estigui prohibit aparcar
davant d’aquests establiments, es podrà autoritzar la instal·lació de piquets o
jardineres, amb les mateixes condicions previstes en el punt 3, però sense aplicació de
la taxa per reserva d’aparcament.
Article 10. Normes relatives a parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys d’us públic.
1. L'ocupació de la via pública amb contenidors, tanques provisionals d'obra o bastides
està subjecte a llicència municipal, que atorgaran els serveis municipals
corresponents, i es podrà fer de forma conjunta amb la llicència d’obres.
2. Únicament estarà justificada la llicència per ocupació de la via pública mentre sigui
vigent la llicència municipal d'obres. En cas que aquesta deixi de ser vigent, o bé es
suspenguin les obres de forma voluntària o per ordre de l'Ajuntament, la llicència
restarà sense efecte, i l’ajuntament podrà ordenar-ne el desallotjament.
Disposició final.
En cas d'incompliment del que està establert a la present ordenança es podrà procedir
a l'execució forçosa per part de l'Ajuntament, i en serà responsable subsidiari el
propietari o titular de la llicència d'obres. Aquesta execució inclou les accions
necessàries per cessar l’ocupació de la via pública.

