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MEMÒRIA D’IMPULS PER A LA REALITZACIÓ DE LA CONSULTA PÚBLICA 
SOBRE EL PROJECTE D’ORDENANÇA DE L’OCUPACIÓ DE VIES I ESPAIS 
PÚBLICS O PRIVATS AMB FINALITATS COMERCIALS 
 
L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, preveu què amb caràcter previ a la elaboració del 
reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de 
l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 
 
En compliment d’això, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho 
considerin, poden fer arribar les seves opinions en un termini de 7 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació del formulari que estarà disponible al web de l’ajuntament 
www.santceloni.cat. 
 
Antecedents de la norma 

 
En els darrers anys, Sant Celoni ha incrementat de manera significativa el nombre 
d’activitats dutes a terme a l’aire lliure. La promulgació de normativa específica com la 
llei anti-tabac i l’aparició de noves formes d’ocupació de la via pública, com les tarimes 
en la calçada, ha provocat un increment de les demandes d’ocupació de la via pública 
per part dels establiments de restauració de tot el municipi i també un augment de les 
demandes veïnals per al descans i la compatibilitat de les activitats en respecte amb la 
vida quotidiana de les persones. 
 
Per altra banda, la utilització eventual de les vies o espais públics del municipi i, fins i 
tot, recintes privats amb incidència a la via pública, per portar a terme activitats amb 
finalitats comercials, també s’ha vist incrementat, fent-se un ús generalitzat pels 
comerços del municipi a l’hora d’exposar els seus productes. 
 
La convivència de totes les circumstàncies esmentades amb la situació econòmica 
actual ha fet palesa la necessitat d’afrontar una normativa específica per regular de 
forma objectiva i tècnica tant les noves situacions d’ocupació de la via pública 
esmentades com les ocupacions tradicionals, per garantir, d’una banda, la facilitació 
d’assentaments d’establiments comercials a l’espai públic i, d’altra, un ús acurat i 
racional de l’espai públic que no impedeixi ni dificulti la proliferació de la resta 
d’activitats al carrer. 
 
A) Problemes que es pretenen solucionar 

Aquesta normativa pretén garantir la comptabilitat del foment de l’activitat econòmica 
amb el dret al descans veïnal. 
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B) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

La necessitat municipal d’aprovar aquesta ordenança no és altra que la de disposar 
d’una normativa adequada a la realitat econòmica i social que ens trobem avui dia. 

 

C) Objectius de la norma 

 
Aquesta ordenança vol vetllar per la preservació dels següents béns jurídics a protegir: 

 Dret a exercir i la voluntat de promoció de l’activitat econòmica 
 Descans veïnal amb especial incidència en la preservació del medi ambient 

atmosfèric (contaminació acústica, fums i olors, vibracions i altres) 
 Mobilitat 
 Accessibilitat 
 Paisatge urbà 
 Seguretat de les persones  

 
Per altra banda, amb aquesta regulació, doncs, es tracta igualment de dotar 
l’Ajuntament de Sant Celoni d’una eina que ajudi a compatibilitzar la utilització natural 
dels espais tant públics objecte de la seva regulació, com a bens d’ús públic, amb un 
cert foment de les activitats comercials, tot garantint que la mobilitat de la ciutadania 
no en resulti perjudicada i que, aquest ús especial, permeti als titulars de les 
autoritzacions, l’obtenció de les seves finalitats sense que això, comporti molèsties per 
a la ciutadania. Pel que fa als espais privats, es tracta de conjuminar els interessos 
particulars dels seus propietaris amb un ús racional dels espais, que malgrat no tenir 
titularitat pública poden incidir –en tant s’hi exerceixi una activitat potencialment 
molesta- en la resta de la ciutadania. Així mateix, aquesta regulació té la voluntat 
d’establir criteris homogenis per a les ocupacions de via pública, garantir la igualtat 
d’oportunitats i simplificar el procediment administratiu per a l’obtenció de les 
autoritzacions , assignant a la Comissió d’activitats les potestats per resoldre 
problemàtiques singulars. Tots aquests objectius s’emmarquen en el Pla de govern 
2016-2019 que planteja com a línies estratègiques de treball, entre d’altres, la 
contribució a la creació d’un poble bonic i agradable, i a la dinamització d’un poble viu i 
amb oportunitats. 
 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 

 

Conforme la potestat reglamentària que atorga el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i la manca de regulació a nivell superior respecte l’objecte del projecte 
d’ordenança, l’Ajuntament de Sant Celoni ha optat per reglar i organitzar les 
ocupacions de vies o espais públics i privats amb finalitat comercial. 

 

Per altra banda, respecte a les possibles solucions no regulatòries i des del punt de 
vista d’entitat local, les alternatives que es plantegen són les diverses campanyes 
divulgatòries de civisme i bones pràctiques, que no són ni molt menys excloses de les 
accions portades a terme per l’ajuntament de Sant Celoni independentment de la 
regulació normativa que es fa. 


