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PROCÉS   DE   CONSULTA   CIUTADANA       PER   A   L’ELABORACIÓ   DE   
L’ORDENANÇA   MUNICIPAL REGULADORA DEL  ‘OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS 
 
Primer.- L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos té la voluntat de procedir a 
l’elaboració d’una normativa reguladora de l  ‘ocupació de la via pública amb taules i 
cadires al municipi. 
 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’art. 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, s’obre un període 
de consulta pública de 10 dies hàbils a través de la web municipal, respecte dels 
següents punts: 
 
1.   ANTECEDENTS i PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA 
NOVA NORMATIVA 
 
L'Ordenanca municipal sobre la convivència ciutadana i la protecció de l’entorn de 
Santa Margarida i els Monjos”,  en el seu capítol IV  , en cinc   articles, del  75 al 79 
(modificats per acord del ple de 29/03/2011) regula la col·locació de taules, cadires, 
caixes frigorífiques i altres elements a la via pública ,   sent aquesta   regulació 
insuficient i per això es proposa  una normativa reguladora específica que reguli més 
àmpliament  aquests usos  per evitar l’ocupació excessiva i desordenada de la via 
pública  en perjudici dels vianants . 
 
 
2.   NECESSITAT i OPORTUNITAT D’ UNA NOVA NORMATIVA MUNICIPAL EN 
AQUEST  ÀMBIT  
 
La redacció de la Ordenança respon a la necessitat de  regular més específica i 
àmpliament l’ocupació dels espais públics i privats amb us públic amb taules, cadires, 
para-sols i objectes similars especificant i adequant les condicions d’instal·lació a les 
característiques del territori, establint uns criteris d'uniformitat i respecte en la imatge 
de l'espai públic i dels edificis del municipi tant pel que fa a les façanes com als 
elements que s'integren en aquestes aspirant a la racionalització de l’ús de la via 
pública . 
 
L’ordenança s'emmarca en la normativa general que constitueixen les diferents 
ordenances sobre l’ús de les vies i dels espais públics, així com sobre l’ús públic 
d'espais privats. 
Es  proposa regular aquestes instal·lacions en aquells espais lliures tant en sols d'us 
públic i de titularitat municipal com en sols de titularitat privada tant d'us públic com 
privat amb incidència a la via publica, com ara, espais entre blocs, passatges 
particulars i similars. 
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3.     OBJECTIUS BÀSICS D’AQUESTA  NOVA NORMATIVA 
 
 
a)   Regular les condicions de l d’ubicació, de superfícies a ocupar i les 
característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar, així com els horaris 
de permanència d'aquestes instal·lacions, concretant diferents solucions segons els 
carrers  del municipi.  
 b)   Dissenyar un catàleg de drets i obligacions dels titulars de les ocupacions . 
c)   Establir un marc d’equilibri i respecte en l’ús i gaudi de la via pública  en el 
municipi. 
 
d)   Definir clarament conductes i les seves conseqüències.  
e)   Recollir les demandes i aspiracions de la ciutadania. 
 
4.   SOLUCIONS ALTERNATIVES 
 
Hi ha una  realitat  incontestable, que és la necessitat de regular  la normativa 
municipal sobre l’ocupació de la via pública amb taules i cadires. El debat s’hauria de 
centrar, en el contingut i formalització d’aquesta nova regulació. 
 
L’alternativa a una ordenança sobre la matèria seria seguir sense tenir una regulació 
suficient que  concreti l’ocupació de la via pública  sense establir límits clars . 
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