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CONSULTA PÚBLICA PER LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES, 
MERCADERIES, I ALTRES ELEMENTS I ESTRUCTURES AUXILIARS EN EL TERME 
MUNICIPAL DE MANACOR.

PROPOSTA DEL DELEGAT GENERAL D’ACTIVITATS I SERVEIS GENERALS,

L’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, regula la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de 
normes amb rang de llei o reglament, senyalant que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, 
es farà una consulta pública prèvia per recaptar la informació dels ciutadans i de les organitzacions 
més representatives que potencialment es puguin veure afectades per aquesta.

En compliment d’aquesta disposició, l’Ajuntament de Manacor sotmet a consulta pública la 
voluntat de modificar l’ordenança de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i mercaderies i 
altres elements i estructures auxiliars en el terme municipal de Manacor (BOIB núm. 67 de 11 de 
maig de 2013), establint els problemes a solucionar, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, 
els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Algunes de les modificacions proposades són de rectificació d’errades, i de modificació de la 
redacció de l’articulat, sense que les modificacions suposin cap canvi respecte als interessats.

Una de les modificacions a dur a terme, i la més substancial, és la de definir les vies de plataforma 
única de calçada i vorera, i regular-hi l’ocupació de via pública. La modificació proposada és que a 
n’aquestes vies les instal·lacions autoritzades vagin a línia de façana.
Amb aquesta mesura es pretén que els vianants disposin d’un major espai públic per a la seva 
circulació, així es garantirà una major seguretat ciutadana i en el tràfic.
L’objectiu de la modificació és que els vianants puguin gaudir de l’espai públic sense impediments 
o instal·lacions que molestin o perjudiquin el seu pas, millorant-ne l’accessibilitat.

A tal efecte, i amb caràcter previ a la modificació d'aquesta ordenança, totes les persones, entitats o 
associacions que ho considerin oportú poden fer aportacions dins un termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci.

Podeu fer les aportacions que considereu adients o bé a través de la seu electrònica de l’ajuntament:
https://www.seu-e.net/manacor/

O bé de forma presencial a qualsevol registre d'entrada de l'Ajuntament de Manacor.

Manacor, document signat electrònicament.

El 3r tinent de batle i delegat
d’Activitats i Serveis Generals
Carles J. Grimalt Garcia
Per delegació del batle
(Decret 2020/3875 de data 20/12/2019)
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