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UA 1.13 
elc 
Número d’expedient: AGUF2019000136 
 
Anunci aprovació inicial de modificació de la Disposició transitòria segona de 
l'Ordenança reguladora del règim d'autorització administrativa per a l'ocupació 
de la via pública vinculada a establiments comercials. 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juliol. 
De 2019 ha adoptat l’acord que transcrit literalment diu el següent: 
 
El Ple municipal en la seva sessió de data 30 de novembre de 2018 va acordar 
aprovar definitivament l’Ordenança reguladora del règim d’autorització 
administrativa per a l’ocupació de la via pública vinculada a establiments 
comercials, la qual es va publicar al Butlletí oficial de la província de Girona 
núm. 246 de data 27 de desembre de 2018 (BOP).  
 
Consta en el Preàmbul de l’esmentada Ordenança pel que fa a la seva entrada 
en vigor i el seu règim transitori el següent:  
“A les disposicions transitòries, derogatòries i finals, es regula el procediment 
d’aquelles llicències anteriors a l’entrada en vigor de l’Ordenança i el períodes 
temporals per adaptar-se a les distàncies i als elements de mobiliari admesos; 
el règim transitori de les llicències autoritzades en àmbits que estan sotmesos a 
fitxes d’ordenació mentre aquestes no siguin redactades i aprovades; la 
normativa que queda derogada; i l’atribució de competències a la Junta de 
Govern Local per a modificar algunes condicions i característiques de les 
ocupacions, com són les distàncies a elements urbans i edificis, i les condicions  
materials del mobiliari en general.”  
 
Pel que fa a l’entrada en vigor de l’esmentada Ordenança la seva Disposició 
final segona estableix que:  
“Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la publicació del seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.”  
Mentre que la seva Disposició transitòria segona estableix que:  
“Les llicències que s’atorguin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
Ordenança, així com aquelles atorgades amb anterioritat a aquest moment, 
s’han d’adaptar a les condicions i requisits previstos i establerts en aquesta 
Ordenança en el termini de 6 mesos des de l’esmentada entrada en vigor.”  
Per tant l’esmentada Ordenança va entrar en vigor als 15 dies de la seva 
publicació al BOP, i tal com consta en el seu Preàmbul i en la seva Disposició 
transitòria segona el període temporal per adaptar-se a les distàncies i als 
elements de mobiliari admesos és de 6 mesos.  
Donat que el dia 21 de juliol s’exhaureix aquest termini de 6 mesos per adaptar-
se a les distàncies i als elements de mobiliari admesos, i que s’ha constatat la 
dificultat per tal de donar compliment a aquests requisits i que ens trobem en 
plena temporada turística, es considera convenient prorrogar aquest període  
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temporal transitori fins al dia 31 de desembre de 2019 inclòs, motiu pel qual cal 
modificar en aquest sentit la seva Disposició transitòria segona.  
Existeix incorporat a l’expedient informe favorable de la tècnic d’administració 
general pel que fa a la seva tramitació.  
 
Atès el que disposen els articles 22 apartat 2 d) i 49 de la Llei 7/1985 , de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 178 del 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, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta de 
normativa, l’Alcaldia Presidència proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents:  
 
1r.-Aprovar inicialment la modificació de la Disposició transitòria segona de 
l’esmentada Ordenança únicament pel que fa al termini d’adaptació previst, de 
forma que en comptes de 6 mesos dit termini sigui fins al dia 31 de desembre 
del 2019 inclòs, essent la seva redacció la següent:  
“Disposició transitòria segona  
Les llicències que s’atorguin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, 
així com aquelles atorgades amb anterioritat a aquest moment, s’hauran 
d’adaptar a les condicions i requisits previstos i establerts en aquesta 
Ordenança en un termini com a màxim de fins al dia 31 de desembre de 2019 
inclòs.  
 
2on- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí oficial de la província de 
Girona, així com mitjançant la publicació del text objecte de modificació en la 
web municipal de l’Ajuntament de Figueres. Transcorregut aquest termini 
d’informació pública sense que es presenti cap reclamació, al·legació i/o 
suggeriment l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva.” 
 
 

La secretària 
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