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Dimecres, 3 d'octubre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Mar

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 20 de juny de 2012, va acordar aprovar inicialment la 
modificació de l’Ordenança municipal d’implantació d’usos comercials d’Arenys de Mar, acord que es va fer públic en el 
Butlletí Oficial de la província de data 18 de juliol de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 16 
de juliol de 2012 i en el Tot Mataró i Maresme (Núm.1541).

Atès que durant el termini d’informació pública no s’hi ha presentat cap reclamació ni al·legació, l’aprovació inicial ha 
esdevingut definitiva, motiu pel qual es publica a continuació les modificacions de l’ordenança:

A l’art. 3 b), afegir l’apartat següent: “Alguns carrers del casc antic connectats a la Riera: Pl. de l’Esglèsia-Pas Sota  
Estudi, c/ d’Avall, c/ Josep Anselm Clavé (c/ Ample), Rial de Sa Clavella fins als 5 cantons.”

Es modifica l’art. 4 amb exclusió a la referència a la disposició transitòria, que serà com segueix: “art. 4.- Àmbit temporal 
d’aplicació.-  La  present  Ordenança  s’aplicarà  als  usos  i  activitats  per  als  quals  se  sol·liciti  llicència  o  es  formuli 
comunicació prèvia de nova instal·lació o ampliació, a partir de la seva entrada en vigor.”

A l’art.  7 s’exclouen part  de les activitats que eren subjectes a restricció,  restant incloses i  com a restringides les  
següents:

“• Empreses de Treball Temporal, amb l’excepció d’aquelles que compleixin els dos requisits següents: a) que dediquin 
un mínim del 40% de la seva superfície útil al desenvolupament d’activitats de formació i reciclatge professional; i, b)  
que no s’ubiquin a la part baixa de la Riera, àmbit territorial definit a l’article 3, apartat 2, subapartat a).

• Establiments multipreu (establiments dedicats a la venda de gammes molt variades d’objectes, productes i articles de 
regal, tot i que amb assortiments poc variats en les diferents gammes, de preus diversos o de preu únic i reduït,  i  
coneguts amb noms com “tot a 100”, “tot a 0,60”, basars, botigues de souvenirs o similars).

• Locutoris.

• Locals inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret 112/2010 de 3 d’agost, que regula els locals de pública concurrència 
on s’exerceix la prostitució.

•  Locals on es desenvolupin activitats d’espectacles o prestació de serveis de tipus eròtic o pornogràfic, com saunes-
relax, massatges relax, peepshow, espectacles de show girls/boys, clubs i altres de característiques anàlogues.

•  Establiments on es desenvolupen activitats de joc i atraccions, tal com estan definides en el Decret 112/2010 de 3 
d’agost.

• Discoteques, sales de ball, sales de festa, cafès-teatre, cafès concert, bar musicals.

• Comerç a l’engròs.

• Concessionaris d’automòbils.

• Bugaderies industrials.

•  Reconversió de local comercial a habitatge, excepte que la reconversió sigui per a residència per a persones amb 
problemes  de  mobilitat  i/o  accessibilitat  i  únicament  mentre  es  perllongui  l’ús  de  l’habitatge  per  part  d’aquestes 
persones.”

Es suprimeix la disposició transitòria en la seva totalitat.

Aquesta modificació de l’Ordenança entrarà en vigor una vegada transcorreguts els quinze dies hàbils següents a la 
seva publicació integra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
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Contra l’esmentat acord definitiu, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala del 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la 
publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Això no obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre que 
considereu procedent.

Arenys de Mar, 13 de setembre de 2012
La secretària de l’Ajuntament, Catalina Victory Molné

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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