
NORMES REGULADORES D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PUBL ICITAT A 
CALA D'OR, APROVADES INICIALMENT EN SESSIÓ PLENÀRIA  DE 15 
D'ABRIL DE 2010, A PROPOSTA DE L'ASSOCIACIÓ D'EMPRE SARIS I 
COMERCIANTS DE CALA D'OR, QUE EXPOSADES AL PÚBLIC 
MITJANÇANT ANUNCI EN EL BOIB NÚM. 67, DE 4 DE MAIG DE 2010, NO 
HAN TENGUT CAP AL·LEGACIÓ, ESTAN DEFINITIVAMENT APR OVADES 
DE MANERA AUTOMÀTICA 
 
 
Prohibició expressa de l'existència de tiqueters a la via pública, tant en l'espai 
habilitat com a vial de lliure trànsit, com en l'espai sobre el qual s'hagi obtingut 
autorització d'ocupació de via pública. 
 
Col·locació d'un únic rètol per a façana del local, i una banderola, que en cap 
cas no pugui envair la via pública de lliure trànsit. 
 
Publicitat estàtica haurà d'estar composta únicament per la carta del menú o 
dels preus de les begudes que ofereixi l'establiment, amb expressa prohibició 
d'instal·lació de rètols, pissarres, etc., anunciant ofertes de preus o productes, 
que ocupin tant la via pública de lliure trànsit, com la zona de via pública sobre 
la qual veure's l'autorització d'ocupació. 
 
Prohibició expressa de no sobrepassar en cap cas i sota cap concepte la línia 
de la zona autoritzada a ocupar, pel que el vial de lliure trànsit haurà de 
romandre a tota hora expedit i sense cap obstacle, cadira, taula, rètol, etc. 
 
Definir les placetes que formen els encreuaments de vials, quatre cantonades, 
de manera que es pugui mantenir una fluïdesa en el trànsit de les persones, 
respectant els espais naturals que conformen les esmentades creus, en els 
quals es produeixen freqüentment embussos de persones. 
 
Cada local podrà optar únicament a l'autorització d'ús de la part de via pública 
autorizable ubicada immediatament davant de la seva façana, i per l'ample de 
la seva façana, prohibint la cessió d'espais ubicats davant d'altres locals veïns. 
 
Prohibició de la instal·lació de qualsevol tipus de decoració que incompleixi la 
normativa urbanística vigent, determinant que l'estètica dels parasols, rètols, 
decoracions, façanes, etc., hauran de respectar les normes vigents, que 
estableixen la necessitat de mantenir una uniformitat d'estil de caràcter 
eivissenc. 
 
Cada local podrà col·locar únicament un rètol de la seva activitat o nom 
comercial, per cada carrer on tengui façana, a més d'una única banderola per 
façana. 
 
En cap cas no es col·locaran ancoratges a la via pública, tant l'autoritzada a 
ocupar, com la de lliure trànsit. 
 
Eradicació de la venda ambulant a tota la zona, controlant, a través de la policia 
local les esmentades actuacions. 



 
 
Control periòdic per part de la policia local de les ocupacions autoritzades, 
denunciant els excessos d'ocupació i la invasió de la zona de lliure trànsit. 
 
Prohibició expressa de la instal·lació d'instruments que emetin feixos de llum, 
de qualsevol tipus que es projectin més enllà dels límits de la propietat del local 
que els ha instal·lat, tals com làser, focus, etc., ja que poden molestar els locals 
veïns, o habitatges situats a l'entorn o més enllà. 
 
Neteja diària de les zones públiques, i atenció periòdica a les canaletes de 
desguàs per part dels serveis municipals. 
 
Prohibició expressa i disposició de mitjans mecànics que impedeixin la 
circulació de qualsevol tipus de vehicle per la zona per als vianants, la seva 
circulació provoca la ruptura de les rajoles. 
 
Establiment d'un procés sancionador consistent en advertiment en el primer 
incompliment d'ocupació, sanció econòmica al segon incompliment, i retirada 
de l'autorització d'ocupació per a tota la temporada corrent al tercer 
incompliment o reiteració dels fets. 
 
Estudi de la possibilitat de donar autoritzacions municipals, a artistes de carrer 
que acreditin la qualitat de la seva actuació, prou, prèvia prova davant de la 
comissió corresponent formada per membres del consistori i empresaris de la 
zona, per a la seva actuació en la via pública dies concrets i llocs concrets, dies 
i llocs que es determinaran de comú acord entre els empresaris de la zona i 
l'Ajuntament, tals com mims, mags, músics, etc., amb el pagament previ de la 
taxa municipal corresponent. 
 
Estudiar la possibilitat de crear un mercat ambulant periòdic obert 
exclusivament a dos tipus de comerciants: d'una banda productors d'agricultura 
ecològica certificada oficialment, i per l'altre, artesans amb carnet oficial que 
reconeix la Comunitat Autònoma com mestres artesans que elaborin artesania 
de les Illes Balears, amb prohibició expressa de qualsevol altre tipus de 
parades de venda. L'esmentat mercat podria denominar-se MERCAT 
ECOLÒGIC I D'ARTESANIA LOCAL. 
 
Aprovar una ordenança de publicitat i ocupació de via pública, el contingut 
bàsic de la qual pot ser similar a la vigent en el municipi de Calvià, publicada en 
el BOIB d'1 de març de 2008, amb les especificacions apuntades anteriorment, 
ja que aquella es limita a la publicitat, i la proposta per aquesta Associació 
pretén regular a més l'ocupació de via pública. 


