ORDENANÇA REGULADORA DE
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
TERRASSES I ALTRES ELEMENTS
COMPLEMENTARIS
TÍTOL PRIMER.-DISPOSICIONS GENERALS.
Capítol Primer.- Finalitat i objecte de l'Ordenança.
Article 1.- La present ordenança té per objecte la regulació del règim
jurídic al fet que ha de sotmetre’s l’aprofitament de terrenys de domini
públic de titularitat municipal i espais lliures privats d’ús públic, així
definits en el planejament municipal vigent amb l’ocupació de la via
pública amb taules, cadires, ombrel·les, tendals , estufes, barres i altres
elements complementaris.
Article 2.- Aquesta regulació pretén aconseguir una distribució equitativa i
raonable dels espais públics, i tot açò, de conformitat amb l’establi’t en
l’article 77 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals i l’article 84 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques.
Article 3.- L’ocupació del domini públic o espai lliure privat d’ús públic, en
qualsevol dels supòsits previstos en aquesta Ordenança, es realitzarà
mitjançant l’obtenció de prèvia autorització municipal a petició dels
interessats, mitjançant escrit presentat en els termes i mitjans legalment
admesos, acompanyat dels documents que en cada cas es determinen en
l’articulat que conforma aquesta Ordenança i la corresponent Ordenança
fiscal.
No es permetrà cap instal·lació o ocupació de la via pública sense la
prèvia autorització municipal.
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Article 4.- Les autoritzacions per a l’ocupació de via pública es concediran
per un període màxim d’un any natural, si bé podrà renovar-se anualment.

Capítol segon.- Àmbit d’aplicació objectiva.
Article 5.- Les prescripcions de la present ordenança són aplicable en tot
el territori que comprèn el municipi de l’Alcúdia.
Article 6.- L’objecte de la present ordenança queda definit en l’article 1.
Pel que respecta a tendals i marquesines es preveu la següent
classificació:
6.1. Tendals: els que es munten i desmunten en el mateix dia.
6.2. Marquesines: les que amb caràcter temporal ocupen de manera
continuada mitjançant tendals i altres instal·lacions anàlogues l’espai de
domini públic autoritzat i durant el període d’autorització.
L’autorització de qualsevol tipus de tendal i marquesina, es resoldrà
amb caràcter general conjuntament amb l’autorització de taules i cadires.
Article 7.- Les autoritzacions tindran caràcter anual, entenent caràcter
anual com d’any natural, sense perjudici que les mateixes se subjecten al
règim de renovació previst en la present Ordenança.
L’ocupació que es realitza amb motiu de les Festes Patronals i Locals
en el seu període tradicional, és independent de la realitzada amb caràcter
anual, tindrà un caràcter especial i el període d’ocupació, de l’ampliació
que es sol·licite, es concedirà per dies.

Capítol tercer. Àmbit d’aplicació subjectiva.
Article 8.- Les persones físiques o jurídiques titulars de llicència municipal
d’obertura i posada en funcionament d’establiments destinats a les
activitats d’hostaleria, restauració, pubs i bars amb ambientació musical,
sempre que disposen en el seu interior de zona habilitada amb taules i
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cadires, podran ser subjectes d’autorització per a l’ocupació del domini
públic municipal amb taules, cadires i altres elements auxiliars descrits en
la present ordenança.

Capítol quart. Requisits temporals i espacials.
Article 9.- Les autoritzacions quant a l’horari serà el següent:
9.1. De diumenge a dijous de 8.00 a 1.00 hores.
Divendres, dissabte i vespres de festius de 8.00 a 1,30 hores.
9.2. Durant el període estival es podrà prorrogar mitja hora l’horari de
tancament:
De diumenge a dijous de 8.00 a 1.30 hores
Divendres, dissabte i vespres de festius de 8.00 a 2.00 hores
En tots dos suposats el titular de l’establiment disposarà de mitja
hora per a la retirada total d’elements, que haurà de realitzar amb la
suficient diligència per a evitar sorolls per arrossegament de taules i
cadires. Sense que en cap moment puga superar-se l’horari que estiga
establert en la llicència d’activitat concedida per al local al que vaja
annexa.
En tot cas dins de l’exercici de competències que la normativa
autonòmica empara a aquest Ajuntament, i davant supòsits especials amb
motiu d’esdeveniments extraordinaris, festes patronals o d’una altra
índole, i similars i sempre en harmonia respectant l'establert sobre aquest
tema per la normativa autonòmica, la Corporació podrà estimar ampliat
l’horari general abans indicat en un termini que no podrà ser superior a
una hora.
9.3. Els horaris en tot moment estaran dins de les determinacions de la
legislació en vigor relativa a Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics.
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Article 10.- Serà obligatori no superar l’ocupació en superfície per a tot el
període autoritzat i no es concediran ampliacions excepte en el període
corresponent a festes locals, per a açò s’haurà de sol·licitar la
corresponent llicència ocasional que s’atorgarà pel temps que dure
l’esdeveniment que la motiva.
Amb caràcter general les dimensions de la terrassa no podran
superar les de la façana de l’establiment. Excepcionalment en casos
degudament justificats i autoritzats per l’Ajuntament, a petició de
l’interessat, podria superar-se la longitud de la façana.
Article 11.- No es permetrà obstaculitzar o ocultar les entrades a
habitatges, galeries visitables, boques de reg, accessos a minusvàlids,
passos de vianants, accessos a locals de pública concurrència, eixides
d’emergència, parades de transport públic, aparells de registre i control de
tràfic, guals permanents autoritzats de pas de vehicles, carrils bici, bústies
de correu, cabines telefòniques i qualsevol altra instal·lació o espai públic
o legítim, així com dificultar la visibilitat de la senyalització de tràfic
ocultant-la total o parcialment.
Article 12.- Amb caràcter general, es reservarà en tots els casos
d’ocupació de voreres amb taules, cadires i qualsevol tipus d’objecte que
delimita l’espai públic amb una franja per al pas de vianants que no podrà
ser inferior a 1,60m., no podent-se disposar en aquestes franges cap
classe d’objecte que reduïsca o dificulte el trànsit de vianants.
12.1. En voreres amb amplària lliure major o igual de 3,80m. es podrà
autoritzar una fila de taules, havent de garantir el pas de vianants d'1,60m
d’ample lliure.
12.2. En places, zones per als vianants i zones especials s’efectuarà en
cada cas un estudi singular.
12.3. En els casos indicats en el punt anterior, l’ocupació amb taules i
cadires i qualsevol tipus d’objecte que delimite espai públic s’establirà
atenent als següents criteris:
L’ocupació tindrà en tot moment una alineació uniforme.
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Quan se situen establiments a un costat i a un altre d’aquestes
places, zones per als vianants i especials, l’ocupació autoritzada serà
distribuïda al 50 per 100 entre els establiments d’una i una altra part de la
mateixa. Si enfront d’un establiment comercial es trobarà una finca sense
activitat, i el propietari de l’establiment desitjaria disposar taules i cadires
davant d’aquesta finca, haurà d’obtenir autorització de l’Ajuntament. Es
deixarà en tot cas una banda mínima de pas central de 2’5 m.. L’ocupació
total de les places no podrà superar el 50 per cent de la seua superfície.
En matèria d’accessibilitat haurà de complir-se la normativa
d’aplicació vigent.

Article 13.- Com a norma general es prohibeix l’ocupació de la vorera,
exceptuat el regulat en l’article 12.
Article 14.- Ocupació en zona de calçada. Com a norma general es
permetrà l’ocupació de la via pública que reflecteix aquesta ordenança en
la zona reservada a aparcament de vehicles. Mitjançant informe de la
Policia Local, es valorarà el perjudici que pot suposar per a la seguretat
dels vehicles i vianants, així com per la fluïdesa del tràfic l’ocupació de la
zona sense aparcament.
Amb la finalitat de que no es puga accedir a la calçada de forma
directa es col·locaran tanques de protecció fixes al sòl excepte en el
mercat extraordinari ambulant, segons les característiques reflectides en
l'Annex I.
L’amplària de la zona sol·licitada en la calçada, s’estudiarà en cada
cas en base a l’amplària del carrer.
Article 15.- La zona reservada a terrassa es podrà utilitzar com a lloc de
dipòsit del mobiliari autoritzat per a aquesta, excepte les estufes que
s’hauran d’emmagatzemar a l’interior del local. L’apilament del mobiliari
no podrà sobrepassar els 1,50m. d’altura.
Article 16.- Les consumicions de menjars i begudes hauran d’efectuar-se a
l'interior dels locals, o en les terrasses i espais habilitats i autoritzats per a
açò, imposant-se les sancions al titular de l’establiment que done lloc a
l'incompliment de la present norma.
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Article 17.- A aquest efecte de facilitar el control de l’espai habilitat per a
l’ocupació de la via pública, se senyalitzarà l’espai a ocupar pels Serveis
Municipals.
Article 18.- Per a l’atorgament, quan procedisca, d’autoritzacions
d’ocupacions de la via pública a titulars d’activitat amb ambientació
musical sotmesos a l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010 de la Generalitat
Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats recreatives i Establiments
Públics, s’exigirà que les portes, finestres i buits existents en dits locals
romanguen tancats permanentment.
En tots els casos, l’autorització quedarà condicionada al fet que en
els habitatges o locals contigus o pròxims es complisca amb el que es
disposa en la Llei 7/2002 de Protecció Contra la Contaminació Acústica, de
3 de desembre de la Generalitat Valenciana, del Decret 266/2004, de 3 de
desembre, de la Conselleria de Territori i Habitatge, sobre protecció i
correcció de la contaminació acústica, així com l'especificat en
l'Ordenança de sorolls de l'Ajuntament de l’Alcúdia, o en la normativa que
es trobe en vigor, podent ser revocada si s'incomplira aquesta condició.

Capítol cinquè.- Característiques estètiques i tècniques.
Article 19.- El mobiliari i complements que s’instal·len a la via publica amb
taules, cadires i qualsevol tipus d’objecte que delimite l’espai públic
seran:
Apilables, de material resistent, de fàcil neteja i bona qualitat,
reunint les característiques que s’entenen precises per a la seua funció.
Totes les taules i cadires hauran de ser del mateix disseny i color.
Hauran de tenir els extrems de les potes amb gomes per a
minimitzar el soroll per arrossegament de les mateixes.
Article 20.- Elements separadors.
En les terrasses situades en la calçada es col·locaran tanques de
protecció que delimiten la mateixa per tots els seus costats menys el
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d’accés a la vorera. Aquestes tanques compliran amb les característiques
tècniques que s’indiquen en l’annex 1.
Article 21.- Estufes: Estarà permesa -prèvia sol·licitud a realitzar
conjuntament amb la petició de llicència de taules i cadires- la col·locació
d’estufes d’exterior ajustant-se als següents requisits:
El model d’estufa que es col·loque haurà de subjectar-se a la
normativa vigent. En tot cas, l’estructura de l’estufa haurà d’anar
protegida amb una carcassa o similar que impedisca la manipulació
d’aquestes. I hauran de retirar-se diàriament d’acord amb l’horari
autoritzat sobre aquest tema.
No podran instal·lar-se estufes a menys de 2.00 metres de la línia de
fatxada d’algun immoble, ni d’altres elements, com arbres, fanals, etc. En
tot cas, l'interessat haurà de disposar d’extintors adequats a cada tipus
d’estufa, en lloc fàcilment accessible.
No obstant l’anterior i atesa l’existència d’altres elements de
mobiliari urbà de diverses circumstàncies que puguen afectar de manera
directa o indirecta a la col·locació de les estufes referides, podrà denegarse l’autorització per a la seua instal·lació d'acord amb l'informe tècnic que
a aquest efecte s'efectue.
Article 22.- Respecte a la publicitat.
No s’admet la publicitat en ombrel·les i tendals, excepte en faldons
que cauen en les vores dels mateixos. En tots els supòsits, aquesta
publicitat haurà de complir amb les limitacions següents:
1.-S’autoritzaran els rètols referents al nom de l’establiment.
2.- Els rètols de les empreses alienes a l’establiment ocuparan com a
màxim un 20% de la superfície dels faldons dels tendals.
Article 23.- Ombrel·les, tendals i marquesines
.
23.1.- Les ombrel·les seran de fust de fusta o metàl·lic, amb acabats llisos
en plàstic llavable o tela de lona, en tons granat i/o crema i del mateix
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disseny, sense ancoratges sobre el paviment, i amb base de suficient pes
per a evitar la caiguda. El vol de l’ombrel·la no podrà sobrepassar les
dimensions de la terrassa autoritzada.
23.2.-El vol màxim dels tendals i proteccions laterals no podran excedir de
2,20 metres, ni de l'ample màxim de la terrassa.
Els tendals estaran situats a una altura mínima sobre la rasant de la
vorera de 2.50 metres sense sobrepassar els 3.80 metres.
En tot cas sempre respectant l'arbrat i mobiliari urbà existent.
Les tonalitats seran granat i/o crema i del mateix disseny.
23.3.- Marquesines.
No es podran instal·lar en places, carrers peatonals ni en les voreres.
Amb caràcter general hauran de disposar del grau de combustibilitat que
establisca la normativa d’aplicació, s’estableix que podran tenir
tancaments verticals de material transparent, flexible i resistent, sempre
que la seua superfície no siga superior a l'autoritzada.
S’instal·laran sense fonamentacions fixes de tal forma que siga
fàcilment desmuntable.
Els colors autoritzats són els tons granat i/o crema.
En la Avenida Antonio Almela, estaran sempre separats de la
calçada a una distància mínima de 0,50 metres.
La coberta estarà a una altura mínima sobre la rasant del sòl de 2.50
metres sense sobrepassar els 3.80 metres, respectant en tot cas l'arbrat i
mobiliari urbà existent.
Les característiques tècniques de les marquesines s'indiquen en
l'Annex 2.
Tots els elements que constitueixen la terrassa hauran de mantenirse en perfectes condicions de salubritat, seguretat i ornament públic. A
aquest efecte, s’aportarà cada 5 anys certificat tècnic en el qual es
garantisca aquestes condicions.
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L'ancoratge no podrà afectar de cap manera als serveis existents en
el subsòl, havent d'adoptar-se les mesures oportunes a tal fi.
Si les marquesines se situen a menys de 2 metres de distància de la
volada de l'immoble, precisarà comptar amb la conformitat dels
propietaris de la primera planta del mateix.
23.4.- Quan s'ocupe la calçada serà obligatori elevar el nivell del sòl fins a
l’altura de la vorera, mitjançant una estructura metàl·lica que haurà de
complir els següents requisits:
Justificació dels materials utilitzats tant en l’estructura que sustenta la
base com en la pròpia base, la qual serà de perfils metàl·lics i de les
dimensions, grossors, espessors i característiques necessàries segons el
càlcul realitzat per tècnic competent, i adaptats a l'establit en la normativa
existent. Així mateix les plaques d’ancoratge, unions, soldadures, caragols
i altres elements estructurals estaran subjectes als mateixos requisits
anteriors.
El sòl serà d’alumini amb estries antilliscants i desmuntable a l’efecte de
procedir a la neteja de l’espai que queda sota aquest.
Els perfils de suport de la base hauran d’anar en sentit paral·lel a les
voreres per a facilitar el pas de l’aigua.
Article 24.- L'Ajuntament podrà aprovar dissenys per a ús general o bé
podrà fixar disseny específic per a zones concretes determinant en
qualsevol cas, la qualitat estètica i constructiva.
Article 25.- L’autorització d’un determinat model no vincularà a
l'Ajuntament per a futures llicències al mateix o un altre titular, si bé les
modificacions justificades de criteri es preveuran almenys amb 1 any
d’antelació respecte a la seua exigibilitat.
Article 26.- Queda terminantment prohibida la instal·lació de tancaments
en vidre, de policarbonat, o qualsevol altre material similar. Els tendals i
proteccions laterals, no podran ancorar-se de forma permanent al sòl. En
els ancoratges temporals els elements de subjecció hauran de comptar
amb dispositius que permeten la seua ocultació, de manera que no se
9

supere la rasant del sòl, evitant qualsevol risc per als vianants.
Article 27.- No obstant açò i amb l’objecte d’adequar l’elevació del nivell
del sòl de les terrasses ubicades en la calçada, el color de tendals,
ombrel·les i mobiliari existent en l’actualitat, als indicats en aquesta
ordenança, s’estableix un termini que finalitzarà l'1 de gener de 2020 per a
la seua substitució, havent de trobar-se tots els locals adaptats en aquesta
data
Qualsevol substitució o nova col·locació d'aquests elements haurà
d'adaptar-se a la regulació actual

TÍTOL SEGON.- PROCEDIMENT PER A
L’OBTENCIÓ
DE LA LLICÈNCIA
CAPÍTOL PRIMER.- LES INSTÀNCIES
Article 28.28.1.- La sol·licitud d’autorització es presentarà en les dependències
municipals, acompanyada dels següents documents.
1.-Document en què conste la referència cadastral de d’immoble on es
desenvolupa l’activitat.
2.-Justificant de pagament de taxes i tanques.
3.-En el cas de marquesines, projecte tècnic, acompanyat del certificat
tècnic de muntatge i acreditatiu de l’estabilitat i solidesa de la instal·lació,
així com que es compleixen els condicionaments indicats en la present
Ordenança i altra normativa que li siga aplicable (Annex 2).
4.-Amb caràcter general, plànol descriptiu de la distribució de la terrassa
íntegrament (taules, cadires, ombrel·les, estufes, mobiliari urbà, ....), així
com longitud i amplària especificant els metres quadrats d’ocupació de la
terrassa.
10

5.-Pòlissa del segur de responsabilitat civil i incendis que contempla la
terrassa autoritzada.
6.-Còpia de la sol·licitud de la llicència d’obres per a la instal·lació de les
marquesines.
28.2.- L’Ajuntament comprovarà l’existència de la llicència municipal
d’activitat de l’establiment sol·licitant.
Article 29.- Renovacions.
Si un titular ja disposa d’una autorització de caràcter anual per al
període següent pot sol·licitar la renovació de la mateixa, la qual implica
una simplificació de la documentació a presentar. Per a açò és necessari
que la sol·licitud de renovació es present entre l'1 d’octubre i el 30 de
novembre. En cas contrari s’haurà de tramitar de nou una autorització
conforme
el
que
es
disposa
en
l’apartat
anterior.
La sol·licitud de renovació es presentarà en les dependències
municipals acompanyada de declaració jurada en la qual conste que no
s’han modificat les circumstàncies que es van acreditar en la sol·licitud de
l’autorització.

CAPÍTOL SEGON.- PROCEDIMENT
Article 30.- Els titulars amb prèvia llicència d’obertura i posada en
funcionament de l’establiment podran formular sol·licitud per qualsevol
dels mitjans previstos en la legislació vigent
Article 31.- Presentada la sol·licitud i si aquesta anara incompleta, es
requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene o
acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera
se li tindrà per desistit en la seua petició prèvia resolució.
Article 32.- Si la sol·licitud s’ha presentat amb la documentació requerida i
no és necessari esmenar deficiències, se sol·licitaran informes als Serveis
Tècnics corresponents i a la Policia Local.
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Article 33.- Les ocupacions en domini públic que s’interessen en els
voltants de llocs d’afluència massiva de vianants i vehicles i en els quals
puga suposar algun risc o perill per als vianants i el tràfic en general,
s’autoritzaran o denegaran atenent les circumstàncies constatades en els
informes tècnics o de la policia corresponents, que en tot cas tindran en
compte els passos de vianants, accessos eixides de locals de pública
concurrència, parades de transport públic, guals, visibilitat de senyals de
tràfic, entre altres.

CAPÍTOL TERCER.-CARACTERÍSTIQUES DE
L’AUTORITZACIÓ
Article 34.- Les autoritzacions s’atorgaran per superfície màxima a ocupar i
determinació geomètrica de la ubicació de les instal·lacions
Article 35.- Conclòs el termini d’autorització es procedirà a l’aixecament
de l’ocupació de la via publica amb tots els seus elements, llevat que s'haja
sol·licitat la renovació.
Article 36.- La llicència es col·locarà en lloc visible des de la via pública.

TÍTOL TERCER.-DRETS I OBLIGACIONS
DEL TITULAR
CAPÍTOL PRIMER.- DRETS DEL TITULAR
Article 37.- El titular tindrà dret a ocupar l’espai autoritzat i a exercir
l’activitat amb subjecció als termes de la llicència d’activitat del local que li
serveix de suport, d’aquestes normes i altres que li siga aplicable.
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CAPÍTOL SEGON.-OBLIGACIONS DEL TITULAR
Article 38.- Col·locar en l’exterior de la porta de l’establiment adossada a
façana i degudament protegida l’autorització atorgada per l'Ajuntament.
Article 39.- Desenvolupar l’activitat en els termes de la normativa
d’espectacles, establiments públics i activitats recreatives i amb subjecció
a aquestes normes. A aquest efecte se senyalitzarà pels Serveis Municipals
la zona exacta que s’autoritza, sense impedir ni dificultar en cap moment
la circulació de vehicles o vianants.
Article 40.- Deixar expedit i en perfecte estat el domini públic ocupat a la
finalització del termini de vigència de l’autorització qualsevol que siga la
seua causa d’extinció.
Article 41.- Si a qualsevol hora del dia un vehicle autoritzat o d’urgència
tingueren necessitat de circular i les taula ho dificultaren o impediren, el
titular d’aquestes haurà de procedir amb tota rapidesa a la retirada de les
mateixes a fi de facilitar la maniobra del vehicle.
Article 42.- En casos de realització d’actes culturals, esportius, festius, etc..
o qualsevol altra situació similar que ho aconsellen i prèvia comunicació
de la Policia Local, haurà de cessar l’ocupació de la via pública fins a la
finalització de la situació que motiva el cessament provisional.
Article 43.- Complir i fer complir que les operacions d’apilament o retirada
diària de taules i cadires es realitzen de manera que no provoquen sorolls,
en quedar prohibit l’arrossegament de les mateixes.
Article 44.- No instal·lar aparells reproductors d’imatge i/o so en la via
pública com, equips de música, televisors o aparells de qualsevol altra
índole (equips informàtics, karaokes...) així com no emetre so cap a la via
pública per cap mitjà.
Article 45.- La llicència atorgada obliga als seus titulars a mantenir
diàriament en perfecte estat de salubritat, ornament i higiene la zona
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autoritzada, així com a reposar el paviment i els desperfectes ocasionats a
conseqüència de l’ocupació o activitat desenvolupada.

TÍTOL QUART .- BARRES EXPENEDORES
DE BEGUDES
Article 46.- Requisits de les barres expenedores de begudes.
Es permetrà als titulars d’activitats amb Llicència d’ocupació de via
pública amb taules i cadires destinades a la seua explotació, la col·locació
de barres expenedores de begudes durant dies determinats i amb motiu
de la celebració de festes locals o patronals, amb expressa autorització de
l'Ajuntament i sempre que aquest espai es trobe en zona exclusivament
d’ús per als vianants: places, carrers per als vianants i/o en carrers tallats
al tràfic, i el titular de l’establiment complisca amb els requisits exigits en
els articles següents.
Article 47.- Documentació a aportar amb la sol·licitud.
La sol·licitud haurà
documentació:

d’anar

acompanyada

de

la

següent

a) La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre Municipal de
documents degudament emplenada (acompanyada dels
documents necessaris) amb una antelació mínima de 15 dies a la
data sol·licitada
b) Fotocòpia del carnet d’identitat del sol·licitant si el titular de
l’establiment és persona física. Si es tracta de persona jurídica
haurà d’acompanyar a més copia de l’escriptura de constitució
de la societat on es reflectisca el seu caràcter representatiu.
c) Concreció dels dies objecte de la seua sol·licitud i horari de
funcionament.
d) Referències per a verificar la titularitat de l’activitat a la qual es
destina l’explotació de la referida barra.
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e) Croquis descriptiu de la pretesa ocupació de via pública en el
qual es reflectisquen els metres a ocupar per la barra, amb
indicació de la longitud d’aquesta.
f) Certificació d’assegurança de Responsabilitat Civil, que inclourà
el risc d’incendis i els possibles danys al públic assistent, a tercers
i al personal que preste els seus serveis en l’establiment, amb
cobertura mínima de riscos de 300.000 €.
g) Certificat de seguretat de la instal·lació subscrita per un tècnic
competent.
h) Carta de pagament de l’autoliquidació generada per la pretesa
ocupació de via pública.
Article 48.- Condicions generals de la instal·lació:
a) En el cas de que s’instal·len front al propi local per al que se
sol·licita la barra, la longitud d’esta serà preferentment, com a
màxim, la de la façana de l’establiment.
b) La barra a instal·lar complirà la normativa vigent sobre aquesta
matèria i mantenint-se en tot cas en correctes condicions d’higiene i
seguretat.
c) La durada de l’autorització que eventualment es concedisca
coincidirà amb els dies de les festes, i dins del marge horari que en
cada cas s’estabilitza.
d) L’ajuntament podrà prohibir la instal·lació de barres exteriors en
aquells casos en què així ho exigisca d’interès públic, per raó de
traçat, situació, seguretat vial, obres públiques o privades, afluència
massiva de vianants, etc., o qualssevol altres circumstàncies que
puguen pertorbar la seguretat de les persones o béns.
Article 49.- Obligacions del titular de la instal·lació:
a) El titular de la instal·lació queda obligat a mantenir, tant el sòl de
l’ocupació de via pública autoritzat i la zona adjacent, com la pròpia
instal·lació i els seus elements auxiliars, en perfectes condicions de
neteja, seguretat i ornament.
b) El titular haurà de finançar a la seua costa l'import de la reparació
dels elements que resulten danyats en l’espai d’ús públic ocupat, o
qualsevol altre dany que haja originat la seua activitat.
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c) Així mateix, el titular serà responsable de tots els danys i
perjudicis que s’originen per l’ús normal o anormal de les
instal·lacions, accidents, sinistres, etc., assumint la responsabilitat
civil per danys al públic assistent i a tercers que li corresponga.

TÍTOL CINQUÈ.- RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL PRIMER.-INFRACCIONS
Article 50.- Les accions o omissions que infringisquen el previngut en
aquesta Ordenança generaran responsabilitat de naturalesa
administrativa, sense perjudici de l’exigible via penal o civil. Les infraccions
es classifiquen com a lleus, greus i molt greus, conforme s’estableix a
continuació.
Article 51.- Infracció lleu:
1.- La instal·lació de taules, cadires, tendals, marquesines i altres elements
en les zones de domini públic sense l’autorització requerida, quan puga
ser objecte de legalització posterior, o l’incompliment d’alguna de les
prescripcions imposades en l’autorització atorgada.
2.-La no retirada de les estufes fora de l’horari autoritzat.
3.- La falta d’ornament o neteja de la instal·lació o el seu entorn.
4.- La falta d’exposició en lloc visible per als usuaris, veïns i agents de
l’autoritat del document d’autorització de la terrassa.
5.- L'incompliment de pagament de l’ocupació de la via pública o del cost
de les tanques de tancament de la terrassa.
6.- L'incompliment de qualsevol altra obligació d’aquesta Ordenança que
no siga constitutiva d’infracció greu o molt greu.
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Article 52.- Infracció greu:
1.- La instal·lació de taules i cadires, tendals, marquesines i altres elements
en la zona de domini públic sense l’autorització requerida, quan no puga
ser objecte d’autorització o legalització.
2.- La comissió de dues infraccions lleus en un any.
3.- La instal·lació d’instruments o equips musicals o altres instal·lacions no
autoritzades que ocasionen molèsties als veïns.
4.- L’ocupació de la vorera no autoritzada amb qualsevol tipus d’element.
5.- Excedir l’ocupació en voreres autoritzades
6.- L'incompliment dels advertiments efectuats per l'Ajuntament per a la
correcció de les deficiències observades.
7.- La col·locació de publicitat sobre elements de mobiliari sense ajustar-se
al que es disposa en aquesta Ordenança.
8.- La falta de reposició del paviment afectat per una instal·lació que
comporte algun tipus d’ancoratge, una vegada extingida l’autorització.
Article 53.- Infracció molt greu:
1.- La instal·lació de taules, cadires, tendals, marquesines i altres elements
en la zona de domini públic no autoritzable que origina situacions de risc
greu de seguretat vial.
2.- La comissió de dues infraccions greus en un any.
3.- La producció de molèsties greus als veïns o transeünts derivades del
funcionament de la instal·lació per incompliment reiterat i greu de les
condicions establides en aquesta Ordenança.
4.- La falta de consideració als funcionaris o agents de l’autoritat, quan
intervinguen per raó del seu càrrec, o la negativa o obstaculització a la
seua labor inspectora.
5.- Manipulació o falsedat en els documents o dades presentades.
6.- Utilització d’arbres o mobiliari urbà per a ús particular.
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Article 54.- La reincidència es produirà per comissió en el terme d'un any
de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut
declarat per resolució ferma en via administrativa.

CAPÍTOL SEGON.- SANCIONS
Article 55.- Les infraccions abans indicades seran sancionades d’acord als
límits establides en l'article 141 de la Llei 7/85 de Règim Local segons
redacció determinada per la Llei 57/03 de mesures per a la modernització
del Govern Local sent de fins a 3.000 euros per a les infraccions molt
greus; fins a 1.500 euros per a les infraccions greus i fins a 750 euros per a
les lleus.
Article 56.- Tenint en compte que l’autorització demanial solament pot
concedir-se amb destinació a una activitat que tinga llicència d’obertura,
l’exercici d’aquesta en els terrenys de titularitat pública queda sotmesa en
matèria d’infraccions i sancions a la Llei 14/2010 de la Generalitat
Valenciana d'Espectacles Públics, Activitats recreatives i Establiments
Públics i la normativa de desenvolupament que li siga aplicable.
Article 57.- Circumstàncies modificatives. Per a la determinació de la
quantia de les multes s’atindrà a la intensitat de la pertorbació ocasiona
en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets d’altres persones o
activitats, la transcendència del dany causat i conducta reincident de
l’infractor.

CAPÍTOL TERCER.- PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 58.- La imposició de les sancions requerirà la prèvia incoació i
instrucció del procediment corresponent, el qual se substanciarà
conforme el que es disposa en la legislació general sobre Procediment
Administratiu Comú i la normativa de desenvolupament que li siga
aplicable.
Article 59.- L’acord d’iniciació podrà ordenar l’adopció de mesures
provisionals que resulten necessàries per a garantir l’eficàcia de la
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resolució que poguera recaure, com la retirada de les instal·lacions
il·legals.

CAPÍTOL QUART.- RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT
Article 60.- Sense perjudici del règim sancionador i de l’exercici d’altres
potestats reconegudes en l’ordenament jurídic, l'Ajuntament exercitarà la
seua potestat de restauració de la legalitat, tant per a garantir l’efectivitat
de l’extinció de l’autorització demanial com en els casos de manca
d’autorització, excés de la zona autoritzada o en l’horari autoritzat i
emmagatzematge en via pública no autoritzat del mobiliari emprat per a
la terrassa.
Article 61.- Quan el titular o persona que es trobe a càrrec de
l’establiment no acredita estar en possessió de la preceptiva autorització
municipal, no es trobe al corrent en el pagament de la taxa, o s’hagués
superat l’horari autoritzat, la Policia Local requerirà al referit titular o
persona a càrrec de l’establiment perquè procedisca a la retirada
immediata de les taules i cadires i altres elements. En cas de no ser atès el
requeriment, es retiraran per la Policia, sent en aquest supòsit el cost tant
de la retirada com de l’emmagatzematge a càrrec del titular de
l’establiment.

DISPOSICIÓ ADICIONAL ÚNICA.Les terrasses situades en establiments de propietat municipal es
regularen per l'establit en aquesta ordenança, però la superfície
autoritzada i el pagament de la mateixa s’establirà en el contracte que es
formalitze a aquest efecte.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.PRIMERA.- Els titulars d’autoritzacions per a l’ocupació de la via pública
concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Ordenança
podran continuar exercint l’activitat a l’empara de la mateixa fins al terme
de la seua vigència que en cap cas podrà perllongar-se mes allà del termini
d’un mes des de l’entrada en vigor de la present ordenança.
SEGONA.- Els titulars de les terrasses en l’avinguda Antonio Almela,
tindran dret a posar dues files de taules i cadires en la vorera, fins el 31 de
desembre de 2016, llevat que s’autoritzen la marquesina, en aquest cas
hauran de retirar la segona fila de la vorera.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.Queden derogades totes les disposicions municipals anteriors la regulació
total de les quals o parcial siga contrària a les disposicions d’aquesta
ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL.La present ordenança entrarà en vigor conforme el disposat en l’art. 70 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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ANNEX 2
La documentació mínima que haurà d’incloure el projecte, i que haurà de
ser redactat per un tècnic competent, serà la següent:

1- Memòria tècnica que deurà reflectir almenys els següents punts:
1.1- Justificació dels materials utilitzats en la coberta i laterals, els
quals seran de lona de PVC per a marquesines, havent de ser
ignífuga (es requerirà certificat en tal sentit) i adaptar-se a l'establit
en la normativa existent.

1.2- Justificació dels materials utilitzats en l’estructura, la qual serà
de perfils metàl·lics de color blanc i de les dimensions, grossors,
espessors i característiques necessàries segons el càlcul realitzat pel
propi tècnic, i adaptats a l'establit en la normativa existent. Així
mateix les plaques d’ancoratge, unions, soldadures, caragols i altres
elements estructurals estaran subjectes als mateixos requisits
anteriors.

1.3- Justificació dels materials utilitzats tant en l’estructura que
sustenta la base, com en la pròpia base de la marquesina, segons
l'establit en el punt anterior, a excepció del color. El sòl de la
marquesina serà d’alumini amb estries antilliscants i desmuntable a
l’efecte de procedir a la neteja de l’espai que queda sota aquest.
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1.4- Les plaques dels laterals de la marquesina que queda entre la
base d’aquesta i el sòl, hauran de ser perforades per a permetre el
pas de l’aigua, així com desmuntables per a procedir a la neteja de
l’espai que queda entre la base i el sòl.
2-

Càlcul tècnic de la solució adoptada per a l’estructura de la
marquesina.

3-

Càlcul tècnic de la solució adoptada per a l’estructura de la base i el
sòl de la marquesina.

4-

Càlcul tècnic de la solució adoptada per a l’ancoratge de la
marquesina al sòl.

5-

Pressupost desglossat per partides del cost total de la col·locació,
tant dels materials com de la mà d’obra.

6-

Plànol d’emplaçament a escala i referit a la població.

7-

Plànol de situació en el qual es detallaran els següents extrems:
Emplaçament respecte a l’establiment i àrea a ocupar per les
instal·lacions de terrassa amb cotes i superfícies; la longitud de
façana de l’establiment; ample de carrer, vorera o lloc de la via
pública on es pretén la instal·lació; ubicació de tots els accessos a
habitatges, garatges o locals adjacents amb indicació de les seues
dimensions; elements de mobiliari urbà enjardinats, passos per als
vianants o de minusvàlids existents, si escau, en la zona prevista, i
en general, qualsevol altra dada que s'estime d’interès per a
concretar la zona d’ocupació.

8-

Plànol d’alçats laterals i frontal a escala, en els quals s’indicaran, a
més de les mesures de la marquesina, els mateixos extrems
reflectits en el punt set.

9-

Tota aquella documentació que el tècnic redactor del projecte
estime necessària per al compliment de la legislació aplicable i per al
millor enteniment del sol·licitat.
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