
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 625/2011

VIST la proposta presentada per diferents establiments de bar i cafeteria de la 
ciutat d’Inca que no tenen disponibilitat d’ocupació de la via pública, com a 
conseqüència d’estar ubicats a zones on no es donen les condicions que 
determina l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i 
espais públics.

VIST que a l’actualitat la normativa en matèria de salut pública no permet 
consumir tabac als recintes tancats dels establiments de bar, cafeteria i 
restauració, la qual cosa implica que el consum dins aquestes activitats només 
es podrà dur a terme en aquells espais oberts privats o públics correctament 
habilitats; l’equip de Govern, atès les demandes presentades, planteja la 
modificació de l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les 
vies i espais públics, amb el sentit de poder habilitar espais per aquests 
establiments en concret.

Així mateix, durant la tramitació de la modificació de l’Ordenança Municipal i, 
d’acord amb les condicions indicades a l’informe de l’Arquitecte Tècnic 
Municipal que a continuació es detallen, es podrà autoritzar provisionalment 
l’ocupació de la via pública d’aquells establiments que no tinguin la possibilitat 
d’instal·lar taules i cadires a les aceres, places o zones de vianants:

1.- Es podrà permetre l’ocupació parcial de la calçada en els carrers que 
disposin de places d’aparcaments perimetral. En el cas que no existeixi 
espai per aparcaments de vehicles, no es podrà autoritzar cap ocupació 
de via pública.

2.- Es podrà ocupar un espai màxim de 2 aparcaments, amb una 
superfície màxima de 9 mts x 2.2 mts).

3.- La superfície ocupada s’haurà de recréixer amb un paviment flotant de 
fusta (material IPE) que estarà anivellat amb el nivell de l’acera, amb una 
barana o altres elements decoratius (pasteres de plantes i/o flors d’acer 
inoxidable, corda marinera subjectada amb pilons de ferro inoxidable) 
perimetrals que impedeixi accedir directament a la calçada.

4.- En cap cas la superfície ocupada impedirà la correcte circulació dels 
vehicles de la calçada.

Per tot això, i d’acord amb les competències que m’atribueix la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, he dictat la següent:

RESOLUCIÓ

1.- AUTORITZAR l’ocupació de la via pública, d’acord amb les condicions 
indicades a la part expositiva, per a la instal·lació, exclusivament, de taules, 
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cadires, para-sols i pasteres decoratives.

2.- ADVERTIR a les persones interessades que s’haurà de tramitar la 
corresponent sol·licitud davant l’Ajuntament (Departament Urbanisme), als 
efectes d’obtenir la corresponent autorització d’ocupació de via públic.

3.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades.
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DECRET DE BATLIA NÚMERO 403/2012

VIST que hi ha hagut diferents queixes, tant verbals com per escrit, vers l’ocupació de via 
pública per taules, cadires i d’altres, i també per renous que es produeixen als diferents 
establiments que desenvolupen l’activitat de bar-cafeteria o restaurant;

VISTES les diferents propostes presentades pels promotors dels bars i cafeteries ubicats a la 
plaça de la Llibertat, per tal d’evitar molèsties als vianants i als veïns;

VIST que en l’actualitat alguns aspectes en concret no es troben recollits a les diferents 
ordenances municipals i, per tant, es planteja la seva modificació o actualització;

VIST que, així mateix, durant la tramitació de les modificacions de les ordenances municipals 
corresponents i d’acord amb els punts anteriors, es procedeix a la regulació PROVISIONAL 
següent:

1- NOMÉS es permetrà la instal·lació de castells inflables a les places de fora del nucli 
antic de la ciutat d’Inca en diumenge, amb una mida màxima de 16 m2 i amb l’autorització 
municipal prèvia. Només s’autoritzarà un castell a cada plaça pública per setmana. Si hi 
ha més d’una sol·licitud, s’autoritzarà de manera rotativa. L’horari d’instal·lació màxim 
serà de 10.00 a 22.00 h i el castell se situarà davant l’establiment sol·licitant o a un altre 
lloc que s’autoritzi per part dels serveis tècnics municipals. En tot cas s’haurà de 
garantir el pas dels vehicles d’emergència o autoritzats. El titular haurà de disposar 
d’una còpia del projecte tipus de l’activitat i la pòlissa de responsabilitat civil en vigor en 
cas d’inspecció per part d’un agent de l’autoritat.

2- La instal·lació d’elements mòbils com són les màquines elèctriques d’atraccions 
infantils o expenedores, cartells publicitaris mòbils, pasteres amb vegetació, etc., està 
subjecta a l’obtenció de la corresponent autorització municipal.

3- En relació amb la zona de pòrtics i d’acord amb l’article 136.3 b) del Pla General 
d’Ordenació Urbana d’Inca, són d’ÚS PÚBLIC i, per tant, s’hi ha de garantir el lliure pas 
dels vianants almenys en una amplària d’1,80 m i, a més, s’haurà de deixar lliure l’accés 
a l’entrada dels edificis i locals comercials.

4- En cas d’instal·lar pantalles de televisió o pantalles amb projectors audiovisuals a la 
via pública amb motiu de la celebració d’espectacles esportius, s’haurà de sol·licitar la 
corresponent autorització a l’Ajuntament, que es regularà d’acord amb totes les normes 
que li són d’aplicació, especialment l’Ordenança municipal de protecció contra renous i 
vibracions, i d’acord amb els horaris establerts en l’autorització.

Per tot això i d’acord amb les competències que m’atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, he dictat la següent:

RESOLUCIÓ

1- REGULAR l’ocupació de via pública tant a les places de fora del nucli antic com als pòrtics, 
d’acord amb les condicions indicades a la part expositiva, per a la instal·lació de pantalles de 
televisió o pantalles amb projectors audiovisuals, castells inflables i altres elements mòbils.

2- ADVERTIR les persones interessades que en tot cas s’haurà de tramitar la corresponent 
sol·licitud davant l’Ajuntament (departament d’Urbanisme i Medi Ambient), als efectes d’obtenir 
les autoritzacions que siguin pertinents.

3- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades. 
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