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ANUNCI
Us notifico que, en data 23 de juliol de 2018, el conseller delegat d’ocupació del
domini públic, mobilitat i accessibilitat, i de protecció civil, i la tinenta d’alcalde,
consellera delegada i coordinadora cap d’àrea de Cultura, Festes i Patrimoni i
portaveu del Govern, han emès el decret 426/2017 pel qual s’estableix
l’obligació d’utilitzar a la via pública gots reutilitzables homologats per a tal ús, i
prohibir l’ús de gots de plàstic, el contingut del qual és el següent:
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“DECRET
Identificació de l’expedient
Exp. 426/17 del departament de Domini Públic. Condicionament de les barres
circumstancials que s’instal·lin a la via pública amb motiu d’activitats recreatives al
terme municipal de Tarragona a la utilització exclusiva de gots de plàstic
reutilitzables, quedant expressament prohibits els gots de plàstic d’un sol ús.
Fets
1. El conseller delegat d’ocupació del domini públic, mobilitat i accessibilitat, va
dictar el decret 426/2017 en data 3 de juliol de 2017, establint com a condició
inexcusable per a totes les barres circumstancials que s’hagin d’instal·lar al
domini públic municipal durant els períodes de festes de Sant Magí i de Santa
Tecla, la utilització amb caràcter exclusiu de gots de plàstic reutilitzables,
quedant expressament prohibits els gots de plàstic d’un sol ús.
2. La tinenta d’alcalde, consellera delegada i coordinadora cap d’àrea de Cultura,
Festes i Patrimoni i portaveu del Govern, en coordinació amb els
representants dels departaments de Neteja Pública,
Medi Ambient,
Comunicació, Guàrdia Urbana i Domini Públic, posa de manifest la necessitat
de fer extensiva aquella prohibició a qualsevol activitat de venda de beguda
als espais públics, independentment de l’activitat recreativa i/o festiva que
sigui d’origen, un cop constatat durant les festes de Sant Magí i Santa Tecla
celebrades al 2017, la disminució en volum de gots de plàstic d’un sol ús que
van acabar diàriament llençats al terra dels carrers i espais públics de la ciutat,
quan ja es va obligar a dur a terme aquesta substitució de gots.
3. Per continuar amb les mesures adoptades per a minimitzar l’impacte que
generen les barres circumstancials que se situen a la via pública del terme
municipal de Tarragona, amb l’estat de brutícia i deteriorament del paisatge
urbà que aquesta pràctica negligent comporta, el conseller delegat d’ocupació
del domini públic, mobilitat i accessibilitat, i de protecció civil, està d’acord en
establir la obligatorietat de fer servir en aquests casos únicament gots
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reutilitzables.
4. La recerca sobre la tipologia i característiques dels gots reutilitzables
sanitàriament aptes, ha donat la següent informació:

5. “Els establiments que venguin begudes a l’espai públic ho hauran de fer en
got de plàstic reutilitzable, homologat i recomanat per a tal ús. Això significa
que ha de tenir un gramatge igual o superior a 7,5 gr. per cada 100 ml. de
capacitat del got i els certificats d’ús alimentari i de PP5 (Polipropilè), els
pictogrames que acrediten aquests certificats hauran d’estar visibles a la
part inferior del got.
Caldrà acreditar aquests requisits amb factura de compra dels gots i fitxa
tècnica del fabricant i/o distribuïdor. La fitxa tècnica, com a mínim haurà de
contenir la informació següent: fotografia del got sencer, material del que
està fet, capacitat del got en centilitres o mil•lilitres, pes del got en grams,
que està autoritzat per ús alimentari, i dades de contacte del fabricant, en
cas de ser un fabricant de fora de l’estat espanyol, també dades de contacte
del distribuïdor.
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- Ha de tenir un gramatge igual o superior a 7,5 gr. per cada 100 ml. de
capacitat del got i el certificat d’ús alimentari i de PP5 (Polipropilè).

Per més informació us podeu adreçar al Telèfon Verd (977 29 62 22) o a la
següent adreça web de l’Ajuntament: www.tarragona.cat/gotsreutilitzables”.
6. Des del departament de Neteja Pública es donarà informació i
assessorament sobre l’adquisició dels gots de plàstic reutilitzable
homologats per a la venda de les begudes.
7. Des del departament de Comunicació s’ha creat un espai a la pàgina web
de l’Ajuntament de Tarragona on es publicarà aquesta informació per donar
la màxima difusió i estigui a l’abast de les persones interessades.
8. La Guàrdia Urbana té potestat per inspeccionar que els gots utilitzats són
aptes sanitàriament i compleixen les característiques tècniques que en
aquest decret s’assenyalen.
Fonaments de dret
1. Les barres circumstancials constitueixen una activitat recreativa de
restauració que només són autoritzades de forma excepcional amb motiu
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d’esdeveniments especials. La ocupació del domini públic municipal amb
aquests elements és subsumible en l’autorització que correspon a un ús
comú especial del domini públic, d’acord amb l’article 77 del Reglament de
Bens de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de
juny, i aquestes autoritzacions, d’acord amb els articles 12.1 del Reglament
de Serveis de les Corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de
1955, s’atorguen sempre sense perjudici de tercers.
2. L’article 26 de la vigent Ordenança General de Convivència i Ús dels Espais
Públics de Tarragona, preveu que qualsevol activitat o ocupació de la via
pública que incideixi en la seva utilització per a altres usos comuns requerirà
autorització municipal; que la manca d’autorització serà considerada una
falta greu que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció
immediata de l’activitat; i que davant de l’incompliment de les obligacions que
s’imposi al responsable, l’Ajuntament podrà executar-les de forma subsidiària
a càrrec de l’infractor. D’altra banda, a l’article 27 s’estableix que aquestes
ocupacions tindran sempre caràcter temporal.
3. L’article 29 de l’Ordenança general de convivència i ús dels espais públics de
Tarragona, amb motiu d’esdeveniments especials, preveu entre d’altres
aspectes, que l’Ajuntament podrà imposar condicions en relació amb la
possible generació de sorolls i la preservació de la via pública, així com per
motius de seguretat i salubritat; i que l’incompliment de les condicions serà
considerada falta greu i podrà comportar la seva suspensió immediata de
l’activitat que es tracti.
4. D’acord amb l’article 92.4 de la Llei de Patrimoni de les Administracions
Públiques, les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per
l’Administració concedent en qualsevol moment per raons d’interès públic,
sense generar dret a indemnització, quan resultin incompatibles amb les
condicions generals aprovades amb posterioritat, produeixin danys al domini
públic, impedeixin la seva utilització per a activitats de major interès públic o
menyscabin l’ús general.
5. L’article 48.b) de la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, sobre la consideració de falta greu incomplir
els requeriments i les resolucions de les autoritats competents en matèria
d'establiments oberts al públic, d'espectacles públics o d'activitats recreatives.
6. D’acord amb el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 53.1 i 56 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 competència per dictar aquest decret correspon
a l’alcalde qui podrà delegar l’exercici de determinades atribucions.
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7. El Decret d’Alcaldia de 3 de març de 2017, modificat pels decrets d’Alcaldia
de dates 10 de març i 18 d’octubre de 2017, 16 de març, 10 d’abril i 7 de
maig de 2018 i 25 de maig de 2018 que delega la signatura en matèria
d’ocupacions en el domini públic al conseller delegat d’ocupació del Domini
Públic, Mobilitat i Accessibilitat, i conseller delegat de Protecció Civil.
Resolució

Primer. ESTABLIR COM A CONDICIÓ INEXCUSABLE PER A TOTES LES
BARRES CIRCUMSTANCIALS QUE S’HAGIN D’INSTAL·LAR AL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL EN ESPAIS OBERTS AL PÚBLIC, AMB MOTIU
D’ACTIVITATS QUE DISPOSIN DE VENDA DE BEGUDES, LA UTILITZACIÓ
AMB CARÀCTER EXCLUSIU DE GOTS DE PLÀSTIC REUTILITZABLES,
QUEDANT EXPRESSAMENT PROHIBITS ELS GOTS DE PLÀSTIC D’UN SOL
ÚS.
Segon. INFORMAR als autoritzats/establiments a instal·lar una barra de bar a
l’espai públic per a la venda de begudes, que ho hauran de fer en got de plàstic
reutilitzable, homologat i recomanat per a tal ús. Això significa que ha de tenir
un gramatge igual o superior a 7,5 gr. per cada 100 ml. de capacitat del got i
els certificats d’ús alimentari i de PP5 (Polipropilè), els pictogrames que
acrediten aquests certificats hauran d’estar visibles a la part inferior del got.
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Per tant, RESOLC:

Caldrà acreditar aquests requisits amb factura de compra dels gots i fitxa
tècnica del fabricant i/o distribuïdor. La fitxa tècnica, com a mínim haurà de
contenir la informació següent: fotografia del got sencer, material del que està
fet, capacitat del got en centilitres o mil•lilitres, pes del got en grams, que està
autoritzat per ús alimentari, i dades de contacte del fabricant, en cas de ser un
fabricant de fora de l’estat espanyol, també dades de contacte del distribuïdor.
Per més informació us podeu adreçar al Telèfon Verd (977 29 62 22) o a la
següent adreça web de l’Ajuntament: www.tarragona.cat/gotsreutilitzables”.
Tercer. Advertir les persones responsables de les dites barres circumstancials,
que la vulneració de la condició establerta al punt anterior (Segon.) seran
considerades infraccions de caràcter greu a la Llei 11/2009, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i
sancionades, en funció de l’aforament de l’establiment, amb multes des de
1.010,00€ fins a 3.300,00€, alhora que podrà comportar la revocació de
l’autorització que les empara.
Quart. La condició establerta a l’apartat Primer., sense perjudici que es faci
constar a totes les autoritzacions individualitzades de barres circumstancials
que s’emetin, afectarà també a totes les barres circumstancials que s’instal·lin

ÀREA DE TRANSPARÈNCIA, GOVERN OBERT,
ESPAIS PÚBLICS I CONTRACTACIÓ
SUBÀREA D’ESPAIS PÚBLICS
DOMINI PÚBLIC
Exp. 426/17
SMM

en substitució de terrasses autoritzades i que s’hagin de retirar per causa d’
actes festius.
Cinquè. Disposar la publicació del present decret al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Tarragona i al Portal de Transparència, així com
a la pàgina creada específicament, als efectes de donar la màxima difusió del
mateix per a tota la ciutadania interessada.
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Sisè. Donar-ne trasllat al departament de Neteja Pública, al de Cultura, al de
Taxes i Preus Públics sobre activitats econòmiques, i als Serveis de la Guàrdia
Urbana i de l’OMAC, pel seu coneixement i efectes oportuns.”
Tarragona, a la data de la signatura electrònica
La secretària general, p.d.
Signat
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