
   

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 

L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 

TAULES I CADIRES, TERRASSES I TENDALS 

Publicada al BOP núm.232, de 2 de deseembre de 2015. 

 

TÍTOL  PRELIMINAR 

ARTICLE 1. Objecte. 

La present Ordenança té com a objecte la regulació del règim jurídic a què ha 

de sotmetre’s l’aprofitament temporal de terrenys de domini públic municipal amb 

taules, cadires, ombrel•les, terrasses, vetladors, tendals o semblants, estructures 

auxiliars o altres elements que s’autoritzen. 

L’ocupació del domini públic per qualsevol dels elements regulats en esta 

ordenança requerirà l’obtenció prèvia d’autorització municipal a requeriment dels 

interessats, per mitjà d’un escrit, acompanyat dels documents que en cada cas es 

determinen en els articles que conformen esta ordenança i la fiscal corresponent. 

ARTICLE 2. Normes aplicables. 

Al tractar-se d’una ordenança local se li apliquen els articles 4.1.a), 22.2.d), 

47.1, 49, 65.2, 70.2 i 139 i següents de la Llei 7/85 de 2 d’abril, en harmonia amb el 

que disposen els articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 

patrimoni de les administracions públiques, i arts. 74 i següents del R.D. 1372/1986, de 

13 de juny pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

TÍTOL I. AUTORITZACIONS 

ARTICLE 3. Normes generals. Subjectes beneficiaris. 

Només podran ser titulars de llicències d’ocupació de via pública els propietaris 

o arrendataris d’establiments industrials o comercials que compten amb la preceptiva 

llicència de posada en funcionament de l’activitat. 

L’Ajuntament valorarà motivadament, als efectes de l’atorgament, denegació o, 

si és el cas, revocació de l’autorització demanial, el comportament infractor del 



   

sol•licitant així com les queixes veïnals raonades, demanant informe dels Servicis  

Municipals. 

ARTICLE 4. Concessió d’autorització. 

L’autorització de l’ocupació amb terrasses en la via o altres espais de titularitat 

pública correspon a l’Ajuntament, que habilita per a l’ús especial o privatiu d’un espai 

públic, per la qual cosa la seua autorització haurà d’atendre a criteris de 

comptabilització de l’ús públic amb la utilització privada pretesa, havent de prevaldre 

en els casos de conflicte la utilització pública del dit espai i l’interès general. 

Tota ocupació de la via pública amb taules, cadires, ombrel•les, terrasses, 

vetladors, tendals o semblants, estructures auxiliars o altres elements que s’autoritzen, 

requerirà  l’autorització prèvia municipal. 

ARTICLE 5. Procediment de tramitació de les autoritzacions d’ocupació 

de via pública. 

 5.1. Documentació a presentar. 

 A la sol•licitud d’ocupació de via pública haurà d’acompanyar-se la 

documentació següent: 

1. Fotocòpia del DNI o NIF del sol•licitant 

2. Plànol-Croquis de la localització, superfície a ocupar i elements a instal•lar 

(taules, cadires, ombrel•les, jardineres, etc.) 

3. Justificant del pagament de la taxa municipal, segons estableix l’Ordenança 

Fiscal corresponent. 

4. Còpia de la llicència de posada en funcionament de l’activitat atorgada per 

l’Ajuntament relativa a l’establiment  del qual se sol•licita l’ocupació de via 

pública. 

5. Pòlissa i rebut que acredite el pagament de l’assegurança de responsabilitat 

civil, conforme  l’art. 60  del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, que 

cobrisca els possibles danys o perjudicis que deriven de l’ocupació de la via 

pública. 

6. Justificant del pagament d’una fiança de 200 euros. 

7. En el cas que el titular de l’activitat no coincidisca amb el propietari de 

l’immoble, s’aportarà autorització d’este. 

 Per a les autoritzacions de la instal•lació del tendal es presentarà, a més: 

 Certificat tècnic visat, que garantisca la seguretat i estabilitat de la instal•lació. 



   

 Autorització dels veïns de la primera planta de l’immoble, quan es trobe a una 

distància inferior a 1,50 metres de la seua propietat. 

 Quan es tracte d’una sol•licitud de renovació d’autorització, s’acompanyaran els 

documents corresponents als números 3 i 5. 

 5.2. Procediment de tramitació de les autoritzacions d’ocupació de via pública. 

 Presentada la sol•licitud, i en el cas que aquesta estiga incompleta, es requerirà 

a l’interessat perquè, en termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els 

documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que 

desistix de la seua petició, prèvia resolució dictada a este efecte. 

 Si la sol•licitud s’ha presentat amb la documentació abans referida, i no cal 

requerir l’esmena de deficiències, se sol•licitaran informes els Servicis Tècnics 

Municipals i a la Policia Local, que hauran de ser emesos en termini de 10 dies. 

 La competència per a la concessió d’autoritzacions d’ocupació de la via pública 

amb taules, cadires, ombrel•les, terrasses, vetladors, tendals o semblants, estructures 

auxiliars o altres elements que s’autoritzen, correspon a l’Alcaldia, previs els informes 

referits, havent d’ajustar-se l’autorització al que disposa esta Ordenança. 

ARTICLE 6. Vigència autorització. 

Amb caràcter general, les autoritzacions o llicències per a l’ocupació amb 

terrasses tindran vigència anual. El període d’ocupació serà el determinat en la 

corresponent autorització en què s’expressarà la data inicial i final de la mateixa i les 

seues condicions particulars. L’esmentat període no podrà ser superior a un any. 

Durant la primera quinzena del mes de gener de cada any, haurà de renovar-se 

l’autorització. No obstant això, podran presentar-se sol·licituds transcorregut el termini 

establit quan es tracte de canvis de titularitat o establiments amb llicència d’obertura 

posteriors. 

ARTICLE 7. Titularitat autorització. 

Les autoritzacions es concediran a títol de precari i estaran subjectes a les 

modificacions que puga decidir l’Ajuntament, qui es reserva el dret a deixar-les sense 

efecte, limitar-les o reduir-les en qualsevol moment si existiren causes que així ho 

aconsellaren, que hauran de ser explicitades en la resolució que s’adopte respecte 

d’això. No s’autoritzarà l’ocupació en aquelles zones la instal·lació de les quals porte 

implícit un evident perill per als vianants, per al tràfic o per als usuaris dels mateixos. 

L’autorització s’atorgarà a qui ostente l’explotació de l’activitat degudament 

documentada a què vaja a adscriure’s l’espai exterior que es pretén ocupar. 



   

ARTICLE 8. Contingut de l’autorització. 

L’autorització, contindrà com a mínim els aspectes següents: 

• Titular de l’autorització. 

• Activitat vinculada. 

• Direcció de l’activitat vinculada. 

• Ubicació autoritzada. 

• Metres quadrats autoritzats. 

• Nombre de taules i cadires autoritzades. 

• Altres elements autoritzats: tendals, ombrel·les, estufes, etc. 

• Vigència de l’autorització. 

TÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS. 

ARTICLE 9. Obligacions del titular. 

Els titulars de l’activitat comercial, per al servici dels quals tinguen instal·lats 

elements en la via pública, hauran de mantindre nets els tendals i mobiliari, així com 

reposar el paviment i els desperfectes ocasionats en la fracció de via ocupada. 

S’ordenarà la retirada immediata de les ocupacions de via pública que no 

guarden les adequades condicions de seguretat, neteja, ornament públic i decor. 

Per queixes raonades dels veïns o altres circumstàncies d’interès general (com 

poden ser l’ordenació del trànsit, etc.), l’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense 

efecte o modificar-la autorització sense dret a cap indemnització. 

Per orde de l’Alcaldia Presidència, justificant-se en la prestació d’algun servici 

públic, la celebració d’alguna actuació musical o acte de qualsevol naturalesa 

relacionat amb les festes o qualsevol altre de caràcter lúdic, es podrà ordenar la 

retirada temporal de l’ocupació de la via pública, que haurà de ser complit pels titulars 

de l’activitat durant el termini que es marque en la mateixa orde, sense dret a cap 

indemnització. 

Els propietaris dels establiments a què se’ls autoritze l’ocupació de via pública 

vénen obligats especialment a complir el següent: 

1. No impedir la visibilitat de senyals de circulació. 

2. No ocupar les zones de càrrega i/o descàrrega, passos de vianants, zones 

d’estacionament reservat a persones amb discapacitat, parades de transport 

públic, zones reservades a contenidors de residus i aquelles zones sobre 

escocells i embornals. 



   

3. Les instal·lacions no podran ubicar-se enfront d’accessos de vehicles 

proveïts de guals i eixides d’emergència. 

4. Cenyir-se estrictament a la zona autoritzada sense sobrepassar-la per cap 

concepte i evitant que els seus clients ho facen. 

5. Col·locar en lloc visible el permís corresponent perquè puga ser vist i 

consultat per la Policia Local, sense necessitat d’exigir la seua exhibició. 

6. Les taules, cadires, tendals, etc. a instal·lar seran de materials de bona 

qualitat acords amb l’entorn. 

7. Durant les hores de tancament del local, les taules,  cadires plegables i la 

resta d’elements hauran de romandre dins de la zona d’ocupació en el cas dels 

tendals, o dins del local per a la resta de casos. 

8. No ocupar les voreres, si l’ocupació s’autoritza en calçada. 

ARTICLE 10. Mobiliari i elements autoritzats. 

 El mobiliari de les terrasses serà l’establit en l’article 16 de la present 

Ordenança, a excepció d’armaris, calaixos, i tots aquells elements que tanquen un 

volum ocult, que queden prohibits. 

 En el cas que es desitge instal·lar il·luminació pròpia en les terrasses, esta 

haurà de ser connectada al local a què es vincula l’ocupació, de forma aèria i a una 

altura compresa entre 2'50 metres i 3'50 metres sobre la rasant, amb instal·lació 

protegida de tipus "intempèrie", havent de complir amb el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió; la resta d’instal·lacions haurà de complir els Reglaments i Disposicions 

que els s’apliquen. 

ARTICLE 11. Instal·lació de tendals i rafals. 

Els paràmetres mínims i màxims a complir per a l’ocupació en vorera i en 

calçada seran els següents: 

1. La superfície en planta del tendal amb la seua estructura metàl·lica no podrà 

superar la de l’ocupació sol·licitada. En l’ocupació en vorera haurà de respectar 

un ample mínim lliure d’1 m. 

2. La superfície del tendal podrà ser de totes maneres, inclinada, corba, 

bombada, etc... sempre que en el punt o aresta més davall de la mateixa estiga 

a una altura igual o superior a 2'25 m sobre el nivell de la vorera o calçada i el 

punt o aresta més alt a una altura igual o inferior a 3'50 m; el pendent de la 

superfície serà tal que les aigües pluvials s’aboquen sempre cap a la calçada. 

3. La textura i material de construcció és lliure, estant prohibit únicament 

aquells que produïsquen reflexió excessiva de la llum. No s’autoritzaran faldons 



   

o altres elements suspesos per davall de l’altura regulada anteriorment del 

costat de la banda de vianants, podent estos ser autoritzats del costat de la 

calçada i lateralment sempre que permeten la visibilitat entre les altures de 0'80 

m i 1'80 m mesurats verticalment sobre la rasant de la vorera o calçada. 

4. Respecte de faldons o altres elements suspesos, en cas de voler utilitzar 

este espai per a consum de tabac, caldrà ajustar-se a allò que s’ha disposat per 

la Llei 28/2005 (modificada per la Llei 42/2010) de les mesures sanitàries 

enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum 

i la publicitat dels productes del tabac, o norma que les modifique o 

substituïsca. 

5. Els suports seran necessàriament metàl·lics, prohibint-se aquells de fusta i 

plàstic, de cantells arredonits i desmuntables. L’ancoratge quedarà ocult davall 

la cara superior del paviment no presentant cap ressalt sobre la mateixa a 

excepció dels caps dels caragols de subjecció que no ressaltaran més de 5 mm 

i presentaran arestes romes o corbades. S’autoritza un número indeterminat de 

suports per tendal. 

6. Quan la superfície ocupada pel tendal incloga algun arbre o fanal haurà de 

practicar-se una obertura circular en el mateix, d’un diàmetre mínim de 80 cm; 

en cas de produir-se desperfectes, la seua reparació o reposició anirà a càrrec 

de l’ocupant. 

7. No es permetrà classe alguna d’obres de fàbrica o obra sobre les zones de 

domini públic. 

8. La instal·lació de tendals i rafals en calçada haurà de completar-se amb la 

instal·lació d’elements de protecció mecànica al voltant del tendal, a una 

distància de 5 cm de la seua estructura en la part de circulació. Els elements 

tindran una separació entre ells no superior a 1,5 metres.  

El titular de l’activitat es compromet a retirar les instal·lacions de tendals, amb 

la seua estructura metàl·lica o ombrel·les, quan finalitze l’autorització de l’ocupació de 

via pública que li serveixen de referència o quan deixe de realitzar l’activitat. 

ARTICLE 12. Ocupació en calçada. 

Només es permetrà l’ocupació de la part de calçada corresponent a zona 

d’estacionament. 

S’haurà de fitar la zona d’ocupació  mitjançant  d’una tanca especificada en 

l’article 14 o si és el cas mitjançant la instal·lació de tendals especificats en l’article 11. 

Si s’ocupen zones d’aparcament, s’haurà de tindre’s en compte el següent: 



   

1. Aparcament en bateria: la zona a ocupar tindrà una amplària de 4'30 metres i 

una longitud màxima equivalent al capdavant de fatxada de l’establiment. 

2. En aparcament en cordó: la zona a ocupar tindrà una amplària 2'00 metres i 

una longitud màxima equivalent al capdavant de fatxada de l’establiment. 

L’ocupació de via pública en calçada, en aquelles vies que estiga prohibit 

l’estacionament o l’aparcament variable segons períodes (mesos parells i imparells, 

semestrals, quinzenals, etc.) s’ubicarà davant del local o enfront d’este tal com  

determine l’informe de la Policia Local. 

En suposats excepcionals de concurrència de circumstàncies especials per 

festivitat o altres esdeveniments, a instància de part i per resolució d’Alcaldia, es podrà 

concedir una autorització de metres superior a la inicialment autoritzada, podent inclús 

ocupar la línia de fatxada d’edificis limítrofs, oïdes prèviament els mateixos. 

ARTICLE 13. Ocupació de via pública en carrers de vianants i tancades 

eventualment al tràfic. 

1. Carrers de vianants. 

Ocupació màxima igual a la longitud de fatxada del local, reduït en 50 cm per 

cada costat, en cas de terrasses contigües, i una amplitud màxima del 50% d’ample 

del carrer existent enfront de la fatxada de l’establiment. En qualsevol cas haurà de 

permetre l’accés els vehicles de veïns i d’emergències, deixant lliure un pas amb un 

ample mínim de 3'50 m. 

2. Places, bulevards i carrers amb accés restringit a vehicles autoritzats. 

L’ocupació amb terrasses de places i bulevards s’estudiarà en cada cas 

concret, depenent de la morfologia específica de cada un d’estos espais; de les 

característiques de les calçades que els circumden i el trànsit d’estes, així com 

qualsevol tipus de circumstància que poguera incidir en el funcionament i seguretat de 

la instal·lació. 

ARTICLE 14. Condicions d’instal·lació. 

Quan entren en conflicte dos sol·licituds per l’ocupació de l’espai públic tindrà 

preferència el preexistent o el que ho sol·licitara amb anterioritat, sempre que no 

s’invadira l’espai d’ocupació enfront de fatxada del segon o tercers. L’Ajuntament es 

reservarà la facultat de fer la distribució que crega oportuna en els espais públics, 

atenent a les necessitats dels veïns, usuaris i titulars dels locals. 

Requisits per a la disposició de terrasses: 



   

1. Tanca per a l’ocupació de calçades: els elements tindran una separació entre 

ells no superior a 1 metre. S’instal·laren tanques d’alumini, acer o ferro, 

formades a base de peus verticals d’una altura d’entre 0,80 metres i 1,20 

metres, a una distància de 5 centímetres del límit autoritzat en la part de 

circulació. Els espais entre tanques es podran intercalar amb jardineres. Tot 

això anirà a càrrec del sol·licitant. 

2. Voreres: ocupació màxima igual a la longitud de fatxada del local, reduït en 

25 cm per cada costat. 

En qualsevol circumstància s’haurà de deixar un espai mínim d’1 metre 

lliure per al pas de vianants, mesurats des del pla de la fatxada de l’edificació, 

tot això excepte existència d’algun obstacle de mobiliari urbà que aconselle 

ampliar o reduir el dit espai. 

3. Carrers de vianants: ocupació màxima igual a la longitud de fatxada del local, 

reduït en 50 cm per cada costat, en cas de terrasses contigües, i una amplitud 

màxima del 50% d’ample del carrer existent enfront de la fatxada de 

l’establiment.  

En qualsevol cas haurà de permetre l’accés als vehicles de veïns i 

d’emergències, deixant lliure un carril de circulació de vehicles amb un ample 

mínim de 3'50 m. 

4. Places i bulevards: caldrà ajustar-se al que disposen els Servicis Tècnics 

Municipals segons el que establix l’article 13.2. 

ARTICLE 15. Dimensió de l’ocupació. 

Les dimensions dels diferents tipus d’elements susceptibles de ser instal·lats 

seran computats als efectes d’ocupació de la manera següent: 

1. Una taula: 1 m2 

2. Una cadira: 0'50 m2 

3. Una estufa: 1 m2 

Caldrà ajustar-se a les dimensions reals dels elements a instal·lar si estes 

excediren de les descrites en este paràgraf o correspongueren a elements no descrits 

en ell. 

En cap cas podrà ocupar-se la superfície autoritzada per un nombre d’elements 

la suma del qual supere la totalitat de m2 autoritzats, tenint en compte els espais 

necessaris per a circular entre ells de manera suficient. 

L’Ajuntament, a petició de l’interessat, podrà autoritzar una ocupació superior, 

amb un informe previ tècnic favorable, que es fonamentarà en les característiques de 

la via pública en què es pretén ubicar, atenent especialment les de seguretat.  



   

ARTICLE 16. Característiques dels elements autoritzats. 

Les característiques i materials dels distints elements permesos seran els que 

s’indiquen a continuació: 

1. Taules i cadires: fabricades principalment a base d’alumini, medul·la, fusta, 

lona, o qualsevol combinació d’ells. 

2. Ombrel·les: seran construïdes principalment a base d’estructura d’alumini o 

ferro galvanitzat lacat, o fusta i amb lona de tela o material sintètic amb tractament 

especial. 

3. Tendals: estaran construïts preferentment a base d’estructura metàl·lica, 

d’alumini o ferro galvanitzat, amb lona de tela o material sintètic amb tractament 

especial. La seua altura no serà inferior a 2'25 metres ni superior a 3'50 metres. 

4. Estufes: hauran d’estar degudament homologades o certificades per tècnic 

competent per a l’ús que es pretén. 

5. Jardineres: d’amplària compresa entre 30 i 40 cm, altura entre 40 i 60 cm i 

una longitud mínima de 80 cm; de caràcter traslladable i degudament harmonitzades 

amb la resta de mobiliari instal·lat. 

L’Ajuntament exigirà que el mobiliari tinga característiques especials quan així 

ho requerisca l’entorn de l’espai públic en què s’instal·le, podent determinar, entre 

altres, el color dels elements a ubicar o instal·lar en cada cas. 

ARTICLE 17. Horari. 

Els establiments podran muntar la terrassa per a exercir la seua activitat en la 

zona de terrassa autoritzada a partir de les 8,00 h fins 30 minuts abans dels horaris 

autoritzats per al tancament  per a l’establiment a què estiga vinculada, i sempre 

complint la normativa vigent en matèria d’horaris d’espectacles públics, activitats 

recreatives i establiments públics. 

En les festes locals i patronals l’horari de tancament es prolongarà una hora 

més de l’horari vigent. 

L’Ajuntament podrà modificar l’horari legalment establit segons l’apartat 

anterior, en zones concretes, festes patronals, períodes de l’any determinats o de 

forma general. 

ARTICLE 18. Limitacions i condicionants. 

L’ocupació dels espais d’ús públic amb vetladors o terrasses que, en tot cas, 

estarà sotmesa a allò que s’ha preceptuat en els criteris anteriors estarà supeditada, a 



   

més, a les següents limitacions i condicionants de compliment obligatori pels titulars 

autoritzats. 

L’autorització atorgada podrà quedar suspesa temporalment en el supòsit de 

celebració, d’activitats festives, culturals o d’una altra índole organitzades, promogudes 

o autoritzades per l’Ajuntament, en el supòsit de coincidència amb l’emplaçament 

autoritzat, durant el període de celebració. 

Manteniment de la zona ocupada en perfecte estat de salubritat, neteja i 

ornament per a la qual cosa es disposarà de papereres o d’altres instruments 

adequats. Al tancament de l’establiment, es procedirà a l’agençament de l’espai ocupat 

i de l’entorn immediat a la zona ocupada per incidència de l’activitat així com a la 

retirada de les papereres descrites en el present paràgraf. 

Serà obligatori delimitar mitjançant de tanques l’espai ocupat, quan este es 

trobe en calçada de vials amb tràfic rodat. 

No podrà col·locar-se cap element que impedisca o dificulte l’accés a edificis, 

locals comercials o de servicis, pas de vianants degudament senyalitzats, eixides 

d’emergències i guals autoritzats per este Ajuntament, ni la visibilitat dels senyals de 

circulació. 

Hauran de deixar-se completament lliures per a la seua utilització immediata 

pels servicis públics corresponents les boques de reg, els hidrants, els registres de 

clavegueram, les parades de transport públic, els centres de transformació i arquetes 

de registre dels servicis públics. 

L’Ajuntament podrà establir per a determinats entorns urbans l’obligatorietat en 

l’ús de determinats materials, colors o formes per al mobiliari a instal·lar en les 

terrasses i vetladors. 

Tant l’arreplega com el muntatge de la terrassa es duran a terme dins del 

període de temps establit per l’horari autoritzat per a esta. 

El tancament de l’establiment al públic, per períodes de temps superiors a 20 

dies naturals, comportarà l’obligació de retirada dels diversos elements d’ocupació de 

la via pública objecte d’autorització municipal. 

ARTICLE 19. Prohibicions. 

S’establixen les prohibicions que s’indiquen a continuació: 

L’ocupació del domini públic amb mostradors o vitrines expositores, elements 

objecte de venda en el propi establiment, màquines expenedores de refrescos, tabacs 

o altres articles, baguls frigorífics, màquines recreatives o d’atzar, aparells infantils o 

qualsevol altres semblants. L’esmentada prohibició ve referida a tot establiment, amb 

independència de l’activitat que en el mateix es desenrotlle. 



   

La col·locació, en la zona autoritzada per a vetladors, d’altaveus o qualsevol 

altre difusor de so, encara que estigueren autoritzats en l’interior de l’establiment del 

qual depén.  

Emmagatzemar o apilar en la via pública productes o materials objecte de la 

instal·lació. 

ARTICLE 20. Condicions específiques. 

Sense perjudici dels criteris generals establits, l’Ajuntament podrà establir 

condicions específiques per a la ubicació de terrasses o vetladors, depenent de l’estudi 

concret que es realitze de les peticions que es formulen respecte d’això. 

ARTICLE 21. Cessament de l’activitat. 

En cas de cessament de l’activitat que comporte el tancament al públic de 

l’establiment durant un període de temps superior a dos mesos de forma interrompuda 

dins de l’any natural, s’entendrà sense efecte l’autorització per a ubicació de vetladors, 

amb l’obligació per part del titular autoritzat a la reposició de les coses a l’estat en què 

es trobaven en el moment anterior a l’autorització. 

TÍTOL III. INFRACCIONS. 

ARTICLE 22. Infraccions. 

Les infraccions als preceptes regulats en el present Títol seran tipificades com 

lleus, greus o molt greus dins del corresponent expedient sancionador, i a este efecte 

constituiran: 

Infracció lleu: 

• No disposar de plaques de senyalització per a la prohibició de l’estacionament de 

vehicles o no mantindre les marques horitzontals de senyalització. 

• La carència de neteja o decor de les instal·lacions durant l’horari d’ús de les 

mateixes, quan això no constituïsca infracció greu. 

• L’ocupació de domini públic amb una superfície superior a l’autoritzada, en un excés 

de fins a un vint per cent. 

• No deixar neta la zona de la via pública autoritzada quan es retire diàriament la 

instal·lació. 

Infracció greu: 

• L’emmagatzematge o apilament en la via pública de productes o materials objecte de 

la instal·lació. 



   

• L’ocupació de domini públic amb una superfície superior a l’autoritzada, en un excés 

superior a un vint per cent i inferior al cinquanta per cent. 

• La realització de l’aprofitament fora de l’horari autoritzat. 

• La instal·lació dels elements autoritzats en un emplaçament diferent de l’autoritzat. 

• La utilització d’elements diferents dels autoritzats. 

• La no conservació de la zona ocupada en perfecte estat de salubritat, neteja i 

ornament, quan siga amb caràcter greu o reiterat. 

• La col·locació d’elements que impedisquen o dificulten l’accés a edificis, locals 

comercials o de servicis; pas de vianants degudament senyalitzats, eixides 

d’emergències i entrades de carruatges autoritzades per l’Ajuntament, així com la 

visibilitat dels senyals de circulació. 

• L’ocupació de les boques de reg, els hidrants, registres de clavegueram, parades de 

transport públic, centres de transformació i arquetes de registre dels servicis públics de 

manera que impedisca la seua utilització immediata pels servicis públics. 

• L’incompliment de les ordes emanades de l’Ajuntament tendents a corregir 

deficiències observades en les instal·lacions. 

• L’incompliment de les condicions específiques que, per a la ubicació de vetladors, 

puga regular els Servicis Tècnics Municipals i la Policia Local, en atenció de l’estudi 

concret que requerisca cada situació. 

• La comissió de tres faltes lleus en el període d’un any. 

• La no retirada dels elements afectes l’ocupació de la via pública quan hagen 

transcorregut més de 20 dies naturals des del tancament de l’establiment. 

Infracció molt greu: 

• L’ocupació del domini públic amb qualsevol dels elements expressament prohibits per 

l’article 19 de la present ordenança. 

• L’ocupació del domini públic amb una superfície major de l’autoritzada, quan l’excés 

siga superior al cinquanta per cent. 

• La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent autorització o en 

un període no autoritzat. 

• L’obstaculització o negativa a retirar el mobiliari quan això siga requerit a instàncies 

dels agents d’autoritat. 

• La comissió de dues faltes greus en el període d’un any. 

• Permetre al públic assistent  ocasionar molèsties al veïnat superant els límits vigents 

de contaminació acústica. 



   

• La no retirada dels elements afectes l’ocupació de la via pública quan s’incomplisca 

el termini indicat i l’orde de retirada emesa per l’Ajuntament o per algun dels seus 

agents. 

TÍTOL IV. RÈGIM DE RESPONSABILITATS I SANCIONS. 

ARTICLE 23. Responsabilitat. 

Els titulars de la instal·lació seran els únics responsables dels danys que amb 

motiu dels aprofitaments autoritzats en esta Ordenança puguen ocasionar-se sobre les 

persones o coses, així com dels desperfectes que puguen produir-se en el paviment o 

instal·lacions de la via pública, quedant subjecte el beneficiari de l’autorització al 

reintegrament total dels gastos de reconstrucció i reparació dels mateixos, que seran, 

en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments autoritzats. 

Als efectes assenyalats en el paràgraf anterior, s’exigirà estar en possessió de 

pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general i incendis en vigor, que haurà 

d’estendre la seua cobertura als possibles riscos que pogueren derivar-se de la 

instal·lació i funcionament de la terrassa. Dit segur podrà ser substituït pel segur 

general de responsabilitat civil del local, que comprenga expressament la instal·lació 

de la terrassa i el seu mobiliari.  

ARTICLE 23. Sancions.  

 Les infraccions regulades en qualsevol dels títols continguts en la present 

Ordenança donaran lloc a la imposició de les sancions següents: 

 1. Per faltes lleus: advertència i  multa de fins a 750 €. 

 2. Per faltes greus: multa de fins a 1.500 €. 

 3. Per faltes molt greus: multa de fins a 3.000 €, podent a més determinar la 

retirada de l’autorització municipal concedida o la retirada dels elements il·legalment 

instal·lats quan s’haguera fet sense aquella. 

 Les sancions es modularan atenent als següents agreujants: 

 1. La pertorbació o obstrucció causada al funcionament normal d’un servici 

públic. 

 2. La premeditació en la comissió de la infracció. 

 3. La intensitat dels perjudicis, incomoditat i danys causats a l’Administració o 

als ciutadans. 

 4. La continuïtat en la comissió de la mateixa infracció. 

 5. La intensitat de la pertorbació ocasionada en la convivència, tranquil·litat o 

exercici de drets legítims d’altres persones, o a la salubritat o ornament públics. 



   

 6. L’existència d’intencionalitat o reiteració. 

 7. La reincidència, per comissió en el terme de tres mesos de més d’una 

infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma. 

 8. L’impediment de l’ús d’un servici públic per una altra o altres persones amb 

dret a la seua utilització. 

 9. La gravetat i rellevància dels danys causats en espais públics, així com en 

equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un servici públic. 

ARTICLE 25. Procediment sancionador.  

El procediment sancionador s’ajustarà al que disposa el títol IX de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú, i en el Reglament del Procediment per a l’exercici de 

la potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost. 

L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient serà l’Alcaldia; a  excepte 

delegació en un altre òrgan municipal. 

ARTICLE 26. Mesures cautelars.  

Sense perjudici de la sanció que corresponga, l’Ajuntament podrà com a 

mesura cautelar disposar el desmantellament o retirada dels elements instal·lats 

il·legalment, amb reposició de les coses al moment anterior a la seua instal·lació. 

Les ordes de desmuntatge o retirada dels elements en qüestió, hauran de 

complir-se pels titulars en el termini màxim fixat en la corresponent resolució, 

transcorregut el qual, prèvia advertència, els Servicis Municipals podran procedir a 

retirar els dits elements, que quedaran depositats en els magatzems municipals, sent 

càrrec del titular tots els gastos que s’originen. 

No obstant podran ser retirats els elements instal·lats, de forma immediata, 

sense necessitat de previ avís, corrent igualment per compte de què resultara titular 

responsable, si és el cas, els gastos d’execució substitutiva, transport i magatzematge, 

sense perjuí de les responsabilitats que poguera correspondre-li, quan es done alguna 

de les circumstàncies següents: 

1. Quan la instal·lació de l’element resulte anònima. 

2. Quan segons valoració dels Servicis Tècnics Municipals o dels agents de la 

Policia Local, l’element oferisca perill per als vianants o el tràfic rodat, bé per la seua 

situació, per les característiques del mateix o per la seua deficient instal·lació. 

3. Quan s’incomplisquen les prohibicions contingudes en la present Ordenança. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. 



   

Els interessats, en el termini de quinze dies naturals, comptadors a partir de 

l’entrada en vigor d’aquest ordenança, hauran d’estar en possessió de la corresponent 

autorització administrativa  per a fer ús de l’aprofitament temporal de terrenys de 

domini públic  municipal  amb taules, cadires, ombrel·les, terrasses, vetladors, tendals 

o semblants, estructures auxiliars o altres elements. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present Ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que disposa l’article 70.2 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local una vegada 

s’haja publicat completament el seu text i haja transcorregut el termini previst en 

l’article 65.2 de la mateixa. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

Queden derogats qualssevol articles de les ordenances municipals, que entren 

en contradicció amb el text d’este articulat. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

Terrassa. S’entén per terrassa, als efectes d’esta Ordenança, l’ocupació 

d’espais d’ús públic d’un conjunt de taules amb les seues corresponents cadires, que 

poden anar acompanyades d’elements auxiliars com a ombrel·les, tendals, estufes i 

jardineres. La terrassa ha de ser una instal·lació annexa, dependent d’un establiment. 

Vetlador. Als efectes d’esta Ordenança serà la unitat d’elements configuradors 

de la terrassa. Com a norma general estarà compost per una taula i les seues 

corresponents cadires. El conjunt de vetladors, junt amb altres elements auxiliars, d’un 

establiment formarà una terrassa. 

Ombrel·la. Element de cobertura i protecció de la incidència solar d’espais 

oberts, construït de tela natural o sintètica i ancorat al sòl per un sol peu o base 

metàl·lica o de fusta. 

Tendal. Elements de cobertura i protecció de la incidència solar d’espais 

oberts, construït de tela natural o sintètica i ancorat al sòl per més d’un peu o base 

metàl·lica o de fusta. També s’entendrà per tendal la coberta de semblants 

característiques, ancorada a la fatxada d’una edificació. 

Bulevard. Passeig central arbratge d’una avinguda o carrer ample. 

Faura, 25 de novembre de 2015 

L’alcalde, 

Antoni F. Gaspar Ramos 


