
 

ANUNCI  DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ I  REDACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

En  els  darrers  anys  estam  assistint  a  un  considerable  augment  de  la  demanda 
d’ocupació de l’espai públic tant per ocupacions permanents com per temporals, fet 
que provoca, a més d’una major càrrega administrativa, un increment de la superfície 
pública ocupada. Aquesta nova tendència pot provocar que de vegades es contraposin 
els interessos públics i  privats,  cadascun dels quals en defensa dels béns jurídics 
respectius.

La  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques ha previst la participació dels ciutadans i empreses en els 
processos  d’elaboració  de  la  normativa,  legal  i  reglamentària.  D’aquesta  manera, 
seguint els principis de bona regulació establerts a la mateixa llei,  s’intenta garantir 
adequadament l’audiència i participació dels ciutadans en l’elaboració de les normes, a 
més d’aconseguir la predictibilitat i l’avaluació pública de l’ordenament com a corol·lari 
imprescindible del dret constitucional a la seguretat jurídica.

D’aquesta manera, segons l’establert a l’art. 133 de l’esmentada llei, amb l’objectiu de 
fomentar i millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de 
normes  i  amb  caràcter  previ  a  l’elaboració  del  projecte  d’Ordenança  municipal 
d’ocupació de via pública, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal 
web de la  corporació,  en la  qual  s’ha de demanar  l’opinió  dels  subjectes i  de les 
organitzacions més representatives potencialment afectades 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 de l'anteriorment exposat, el marc en què es planteja la modificació de 
la norma és el següent: 

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

El  projecte  d’ordenança  que s’anuncia  pretén  actualitzar  la  normativa  relativa  a  la 
ocupació de la via pública i zones privades de concurrència pública existent i fer-la 
més  adient  a  la  realitat  social,  econòmica  i  jurídica  actual.  Igualment  es  pretén 
combinar els interessos econòmics privats amb els drets prioritaris de la ciutadania al 
lliure trànsit en els espais de domini públic municipal.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

El text inicial de la vigent Ordenança d’ocupació de via pública va ser aprovat per Ple 
de l’Ajuntament d’Eivissa el dia 13/04/1989 i es va publicar al BOIB el dia 02/05/1989. 
Posteriorment, el text va ser modificat en dues ocasions; la primera l’any 1993, i la 
segona l’any 2008. En tots aquests anys tant el marc normatiu com l’econòmic i social 
ha  canviat  considerablement,  fet  que  provoca  que  la  vigent  ordenança  no  pugui 
respondre a les exigències jurídiques actuals ni donar una resposta adequada a les 
necessitats de la ciutadania. 

 



 

c) Objectius de la norma

El projecte d’ordenança té per objectiu  dur a terme una remodelació integral  de la 
normativa  relativa  a  l’ocupació  de  la  via  pública  al  municipi  d’Eivissa  per  tal 
d’acomodar-la al  nou marc jurídic europeu, estatal i  autonòmic, alhora de permetre 
donar una resposta adequada al interessos públics i privats. D’aquesta manera el text 
pretén abordar exhaustivament  molts  dels aspectes relatius a l’ocupació  de l’espai 
públic,  d’entre  els  quals  destaquen:  la  definició  de  distints  conceptes  relatius  a  la 
ocupació de la via pública; la regulació de la gestió d’inici a fi  de les llicències; els 
supòsits de suspensió, revocació i denegació; Obligacions i prohibicions,  la renovació 
automàtica;  els  criteris  tècnics  bàsics;  els  elements i  mobiliari  autoritzables;  casos 
especials  d’ocupació;  mesures  de  control  del  compliment  de  la  normativa  i  règim 
sancionador.  

d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Els objectius que es pretenen no poden ser assolits amb l’actual normativa; per això és 
necessari  l’aprovació  d’una  nova  ordenança  que  desplegui  àmpliament  el  marc 
normatiu contingut a les noves directives europees, la legislació estatal i autonòmica.

Igualment, no existeix cap altra normativa aplicable que pugui servir les necessitats en 
aquest àmbit. 

FORMA I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D'OPINIONS

Els ciutadans i les organitzacions més representatives potencialment afectats que ho 
considerin oportú, poden presentar mitjançant registre d'entrada, a través de la nostra 
oficina d'atenció al ciutadà (SAC) o a través de la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
(https://eivissa.sedelectronica.es),  les  seves  opinions  i  suggeriments  sobre  els 
aspectes plantejats en aquest document, en el termini de 15 dies naturals a aplicar des 
de l'endemà de la seva publicació. 

Eivissa, 

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge)

 

https://eivissa.sedelectronica.es/
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