11/04/2019

(IM) Informa't sobre la suspensió d'obres durant la Setmana
Santa i la temporada turística

Benvolguts veïns/es,
Us recordem que per tal garantir la bona qualitat turística i el descans durant els períodes
d’interès turístic, existeix l’ordenança reguladora de la suspensió d’obres durant la
temporada turística, aprovada pel Ple municipal en data 6 de setembre de 2012.
L’ordenança estableix la suspensió d’obres a les següents zones turístiques:
Nucli històric de Torroella de Montgrí i de l’Estartit.
Els equipaments turístics en tot el terme municipal, així com les finques llindants.
Es considera temporada turística els següents períodes:
La Setmana Santa des de Dijous Sant fins Dilluns de Pasqua.
El període estival comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
El període nadalenc des del 24 de desembre fins el 6 de gener.
L’ordenança estableix dues categories d’obres alhora de fer la suspensió de llicències:
Resten suspeses les obres del tipus 1 (obres d’urbanització, enderrocs, excavacions i moviments de
terres, fonaments, estructures, tancaments de façana, cobertes, i altres obres susceptibles de generar
molèsties i sorolls).
Les obres del tipus 2 (obres de paleteria interior, instal·lacions, acabats interiors i obres menors en
general) no estaran afectades per la suspensió de la temporada d’interès turístic, sempre que
respectin les següents condicions:
- L’horari de treball serà inclòs entre les 9 h i les 18 h.
- Només es permetrà la utilització d’eines manuals.
Amb aquesta regulació es vol contribuir a evitar les molèsties generades pels sorolls, pols, vibracions,
ocupacions de vies públiques que generin dificultats en la mobilitat, etc. Esperem doncs que així,
aconseguim l’equilibri necessari entre la necessitat d’executar obres i el descans pels ciutadans que ens
visita durant la temporada turística.

Cordialment,
Jordi Colomí i Massanas
Regidor d’Urbanisme
Torroella de Montgrí, 11 d’abril de 2019
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