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Ayuntamiento de Benirredrà
Anuncio del Ayuntamiento de Benirredrà sobre aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de
la ocupación del dominio público en terrazas con mesas
y sillas y otras ocupaciones vinculadas a establecimientos
mercantiles.
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio publico en terrazas con mesas
y sillas y otras ocupaciones vinculadas a establecimientos mercantiles, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC EN TERRASSES AMB TAULES I CADIRES I ALTRES OCUPACIONS VINCULADES A ESTABLIMENTS
MERCANTILS
Article 1. Fonament i naturalesa
A fi de regular el règim jurídic a què ha de sotmetre's l'aprofitament
temporal de terrenys de domini públic municipal amb taules, cadires,
para-sols, vetlladors, tendals i la resta de béns mobles que s'autoritzen
amb finalitat lucrativa, s'aprova la present ordenança en què s'estableix
una sèrie de mesures tendents a buscar la distribució equitativa i
raonable dels espais públics, tot això de conformitat amb el que
estableix l'article 77 del Reial Decret 1.372/1986, 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.
Aquestes instal·lacions quedaran subjectes, a més, a la normativa
sobre espectacles públics i activitats recreatives, de protecció del
medi ambient i patrimonial, per la qual cosa les seues determinacions
seran plenament exigibles, encara que no es faça expressa referència
a aquelles en aquesta ordenança.
No es concedirà autorització municipal quan l'ocupació siga conseqüència de depòsit de materials o productes, com ara exposició de
productes o articles del negoci, permanència de vehicles davant dels
tallers de reparació, reserva per a vehicles propis d'un comerç, magatzematge d'articles, etc., referits a establiments o locals que exercisquen activitats qualificades.
En el cas d'ocupació del domini públic amb barraques, casetes,
atraccions i altres llocs o espais d'exposició i/o venda que es produïsquen en ocasió de festes tradicionals, caldrà ajustar-se a la seua
normativa específica, així com l'ocupació del domini públic que
tinga lloc en ocasió de fires o mercats promoguts pel mateix Ajuntament.
Article 2. Principis generals
L'ocupació del domini públic en qualsevol dels supòsits regulats en
aquesta ordenança requerirà l’obtenció d’una autorització municipal
prèvia, a requeriment dels interessats, per mitjà d'un escrit presentat
en els termes i mitjans legalment admesos, acompanyat dels documents que en cada cas es determinen en els articles que conformen
aquesta ordenança i la fiscal corresponent.
Respecte d'aquelles terrasses annexes a un establiment principal, que
no constituïsquen via pública, serà necessari obtenir la corresponent
autorització municipal conforme a la present ordenança sense el
pagament de la taxa corresponent.
En virtut de les notes d'inalienabilitat i d'imprescriptibilitat dels béns
de domini públic, la mera concurrència dels requisits necessaris
perquè l'ocupació puga ser autoritzada no atorga cap dret a la seua
concessió. L'Ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals
o previsibles, podrà concedir o denegar l'autorització, fent prevaler
l'interés general sobre el particular.
Les autoritzacions concedides s'atorguen deixant fora de perill el dret
de propietat i sense perjuí del de tercers.
Les autoritzacions s'atorgaran exclusivament per a la instal·lació de
taules, cadires, para-sols, tendals i, si és el cas, tanques, jardineres,
etc., fàcilment transportables que delimiten l'espai autoritzat. Tots
els elements inclosos en l'ocupació de via pública hauran de situar-se
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a l'interior de la zona concedida i mai no sobrepassaran els seus límits;
per tant, haurà d'ocupar-se únicament la superfície autoritzada.
Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per
l'Administració concedent en qualsevol moment per raons d'interés
públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat,
produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menyscaben l'ús general.
Així mateix, 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.
Pel que fa a la possibilitat de fumar, caldrà ajustar-se quant a la
determinació de què s'entén per espai a l'aire lliure, al que es disposa en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front
al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac o normativa que ho
substituïsca.
Article 3. Condicions generals
1. L'espai ocupat per la terrassa haurà de quedar delimitat pels elements determinats pels serveis tècnics municipals, podent ser amb
caràcter general, baranes d'una altura mínima de huitanta centímetres,
que no impedisquen que el mobiliari obstaculitze vies d'evacuació
(amb el material constructiu i de la forma que determinen els tècnics
municipals corresponents). Les taules es col·locaran com a norma
general enfront de la fatxada de l'establiment o adossades al rastell
i separades d'aquest 50 cm; no obstant això, es podrà autoritzar la
seua instal·lació alternativament en rastell o fatxada quan ho sol·licite
l'interessat i hi haja raons especials que ho aconsellen (modificacions
en el trànsit de vianants i altres).
2. Les instal·lacions o estructures que es puguen utilitzar per a cobrir
les terrasses podran subjectar-se mitjançant sistemes que es recolzen
sobre el paviment, normalment seran del tipus prefabricat i amb les
condicions de seguretat exigides per la normativa vigent, podent
tenir tancaments verticals, preferentment transparents, de material
flexible, sent com a màxim a tres cares.
L'altura, comptada des del punt més alt de la coberta, no serà superior
a 2,5 metres.
La superfície total no excedirà de la superfície autoritzada i seran
totalment i fàcilment desmuntables.
Aquestes estructures hauran de quedar retirades de la via pública una
vegada conclòs el període estacional per al qual es concedisca
l'autorització municipal, en tots els casos.
No s'autoritzaran les estructures quan puguen ser utilitzades com a
vies d'accés fàcil a les plantes superiors o puguen restar visibilitat
de manera manifesta a altres establiments o veïns confrontants.
Quan segons el parer dels serveis tècnics concórreguen aquestes
circumstàncies, es donarà audiència als possibles afectats.
Basant-se en la normativa sobre accessibilitat en el medi urbà i supressió de barreres arquitectòniques, l'ocupació del domini públic
haurà de realitzar-se tenint en compte que sempre haurà de deixar-se
una amplària mínima d'1,2 m per a permetre, almenys, el pas d'una
persona que circule en cadira de rodes junt amb una altra persona i
possibilite també el de persones amb limitació sensorial.
Amb caràcter general, només tindran opció de sol·licitar la instal·lació
de terrasses, els titulars d'establiments d'hostaleria amb fatxada a:
Carrers de vianants i, en funció de l'amplària de la calçada, en carrers
que siguen meitat de vianants;
Places i passejos; la instal·lació de vetladors en places i passejos
s'estudiarà en cada cas concret, depenent de la morfologia específica
de cada un d'aquests espais; de les característiques de les calçades
que els circumden i del trànsit que transite per elles, així com qualsevol tipus de circumstància que poguera incidir en el funcionament
i en la seguretat de la instal·lació.
Voreres o espais de trànsit de vianants amb amplària mínima de 3,50
m (es deixarà una amplària lliure de pas d'1,2 m confrontant a la
façana). Quan existisquen zones enjardinades longitudinals formant
part de l'espai, aquesta amplària mínima es referirà a la zona lliure
de trànsit de vianants. Excepcionalment es podran instal·lar també
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terrasses en voreres amb una amplària lliure inferior a 3,50 m, utilitzant la calçada en la part d'ella destinada a l'estacionament de
vehicles, i quedarà senyalitzat el perímetre de la zona autoritzada
amb els senyals de balisa recollides en l'article 5 i 144 del RGC.
D'aquesta manera, en calçades amb estacionament en cordó,
l'ocupació total de l'amplària, des del rastell fins al final de l'ocupació,
no superarà en cap cas els 2,10 m d'amplària i en espai destinat a
l'aparcament en bateria dels 4 m d'amplària i, la part que recaiga a
la via pública susceptible del pas de vehicles en trànsit, haurà d'estar
completament protegida per material, si és possible homologat i
perfectament visible, que puga interrompre el pas de vianants i persones des de l'ocupació cap al mig del carrer, això basant-se en la
protecció física, sobretot de menors que pogueren estar en la dita
ocupació.
En cas que siga possible l'ocupació, alternativament, damunt de la
vorera o en un altre espai a l'aire lliure (passeig, plaça...) s'autoritzarà
amb preferència en la zona oberta amb major superfície susceptible
d'ocupació. No es permetrà la implantació simultània en ambdós
espais.
Haurà de respectar-se una separació d'1 m entre zones ocupades per
altres sol·licitants per a evitar ocupacions continuades que impedisquen el pas entre elles.
En cas de situar-se damunt de la vorera, la terrassa es disposarà
longitudinalment a la vora de la vorera i separada d'aquesta un mínim
de 50 cm, sempre que no entorpisca l'entrada i eixida dels passatgers
dels vehicles estacionats.
Quan es dispose instal·lació elèctrica d'enllumenat per a la terrassa,
haurà de reunir les condicions que el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió establisca per a instal·lacions en locals banyats.
Els conductors quedaran fora de l'abast de qualsevol persona, no
podent discórrer sobre la vorera ni utilitzar l'arbratge o el mobiliari
urbà com a suport d’aquests. En cap cas els focus produiran enlluernament o altres molèsties als veïns, vianants o vehicles.
Aquesta instal·lació haurà de ser revisada anualment per un instal·lador
autoritzat que emetrà el corresponent butlletí de conformitat.
3. Les instal·lacions podran portar publicitat comercial, en colors
discrets i adequats a l'entorn.
4. Els tendals seran de material tèxtil, llisos i de colors acords amb
l'entorn urbà i tindran sempre possibilitat de ser arreplegats mitjançant
fàcil maniobra. L’alçada mínima de la seua estructura serà 2,20 m i
la màxima 2,5 m.
Els tendals podran subjectar-se mitjançant sistemes fàcilment desmuntables a ancoratges en la vorera. Aquests en cap cas sobreeixiran
ni suposaran cap perill per als vianants quan es desmunte el tendal.
En aquest cas els sol·licitants hauran d'aportar garantia per a la reposició del sòl públic a l'estat anterior a la instal·lació dels dits ancoratges. L'import d'aquesta garantia es determinarà en funció del
cost de reposició de dos metres quadrats per punt de suport.
5. Estarà permesa la col·locació d'estufes de gas propà d'exterior
ajustant-se als requisits següents:
El model d'estufa que es col·loque haurà de subjectar-se a la normativa europea fixada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de juny,
relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats Membres
sobre els aparells de gas o, si és procedent, aquella que resulte de
concreta aplicació i es trobe vigent en cada moment.
En tot cas, l'estructura de l'estufa haurà d'anar protegida amb una
carcassa o semblant que impedisca la manipulació d'aquells elements
que continguen el gas propà.
Les estufes d'exterior es col·locaran com a màxim en una proporció
d'una per cada quatre taules autoritzades.
La temporada en què podran col·locar-se les dites estufes serà la
compresa entre els mesos d'octubre a abril.
En cas que un establiment hostaler opte per la col·locació d'estufes
d'exterior haurà de retirar-les diàriament, igual que la resta de mobiliari instal·lat en la via pública, d'acord amb l'horari autoritzat
respecte d'això.
En tot cas, l'interessat haurà de disposar d'extintors de pols ABC,
eficàcia 21A-113B, en lloc fàcilment accessible.
No obstant això, i atesa l'existència d'altres elements de mobiliari
urbà o de diverses circumstàncies que puguen afectar de manera
directa o indirecta a la col·locació de les estufes referides, podrà
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denegar-se l'autorització per a la seua instal·lació d'acord amb
l'informe tècnic que a aquest efecte s'efectue.
6. L'Ajuntament pot aprovar dissenys per a ús general o dissenys
específics per a zones concretes determinant en qualsevol cas la
qualitat estètica i constructiva, en especial, en espais urbans que
hagen sigut objecte d'obres de millora.
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 un any d'antelació
respecte a la seua exigibilitat.
7. L'ús de finestres o buits oberts en la fatxada per al seu consum des
de la vorera i en una xicoteta barra situada en la pròpia finestra o per
al servei de terrasses s'acomodarà al compliment de la normativa
autonòmica establida a aquest efecte (Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics (d'ara en avant LEV); Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Contaminació Acústica i les seues
respectives normes de desplegament).
8. No es concedirà autorització municipal de terrassa als establiments
comercials dedicats a l'activitat de preparació i venda de menjar per
a emportar-se, els productes del qual a la venda són aliments preparats i expedits per a ser consumits fora del lloc d'elaboració en racions
o a l'engròs, ja que l'autorització municipal per a l'aprofitament especial de terrenys de domini públic de titularitat municipal amb terrasses ho és, precisament, respecte de terrasses accessòries a un
establiment principal del ram de l'hostaleria o restauració i l'activitat
de preparació i venda de menjar per a emportar-se és una activitat
comercial i no d'hostaleria ni de restauració.
Article 4. Condicions subjectives i tècniques per a la instal·lació
a) Subjectes beneficiaris
Podran ser subjectes d'autorització per a l'ocupació del domini públic
municipal amb elements del mobiliari descrits en l'article primer
d'aquesta norma, i destinats a realitzar la mateixa activitat i expendre
els mateixos productes que l'establiment de què depenen, les persones físiques o jurídiques titulars de llicència municipal d'obertura i
posada en funcionament dels establiments, sempre que el local comercial, suport de l'exercici de l'activitat que es pretén exercir en la
via pública, tinga concedida llicència municipal d'obertura i compte
en el seu interior amb zona habilitada per a la prestació del servei
amb taules i cadires.
No obstant això, encara que no s'haja formalitzat la llicència municipal d'obertura de l'establiment per l'Ajuntament, el titular o prestador podrà sol·licitar la ubicació de tals instal·lacions si s'ostenta el
dret a obrir el local, d'acord amb el que disposa la LEV o normativa
que la substituïsca.
No es concedirà autorització als sol·licitants que tinguen deutes
pendents amb l'Ajuntament de Beniarjó, en matèria d'ocupació de
via pública.
L'Ajuntament valorarà motivadament, als efectes de l'atorgament o
denegació de l'autorització demanial, el comportament infractor del
sol·licitant, així com les queixes veïnals rebudes.
L'autorització per a l'ocupació del domini públic municipal amb
taules i cadires, autorització vinculada a un determinat immoble, serà
transmissible després de l'autorització prèvia municipal per al canvi
de titularitat de la llicència municipal de funcionament de l'establiment
a nom d'un nou titular, per la qual cosa podrà cedir-se a un tercer i
s’haurà de comunicar la dita circumstància a l'Ajuntament.
b) Condicions tècniques
Amb caràcter general no es podrà autoritzar en superfície que excedisca de la seua línia de fatxada, excepte autorització expressa del
titular dels locals contigus que li servisca de paret mitgera.
Als efectes del càlcul de l'aforament de la terrassa, caldrà ajustar-se
al règim jurídic establit a aquest efecte (LEV i la seua normativa de
desplegament).
Les autoritzacions per a l'ocupació del domini públic municipal
s'entenen concedides en tot cas a precari, sense que puguen atorgarse per un termini superior a 1 any o 8 mesos (ocupació de temporada), comprenent en el primer cas el període de gener a desembre i
en el segon de l'1 de març al 31 d'octubre, per la qual cosa s’han
d‘arreplegar les instal·lacions i els elements durant el temps restant.
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Article 5. Obligacions del titular
1. En cap cas es podrà autoritzar ni instal·lar en llocs que obstaculitzen els passos de vianants, carril bici, accessos a vivendes, no
podrà obstaculitzar-se l'accés a la calçada des dels portals de les
finques ni els accessos a locals de pública concurrència, ni dificultar
les maniobres d'entrada o eixida en els guals o eixides d'emergència,
ni parades de transport públic, ni que oculten totalment o parcialment
o dificulten la visibilitat de la senyalització de trànsit, l'ocupació no
produirà falta de visibilitat per a conductors. Es respectarà una distància suficient als distints elements de mobiliari urbà, senyals de
circulació, bàculs d'enllumenat que garantisca la seua funció i que
permeta les labors de manteniment. No es podrà obstruir la via
d'evacuació del local amb els elements de la terrassa, havent de deixar
un espai diàfan d'1,20 m d’amplària mínima, mesurat des del centre
de la porta del local, per a facilitar la seua ràpida evacuació en cas
d'emergència.
2. Col·locar en l'exterior de la porta de l'establiment o adossada a la
fatxada i degudament protegida l'autorització atorgada visible per als
usuaris i veïns, i a disposició dels funcionaris municipals i efectius
de la Policia Local. En la dita autorització, constarà un pla de la zona
autoritzada, l'horari i les limitacions d'índole ambiental a què queda
condicionada.
3. Diàriament s'arreplegaran els elements de la terrassa, sense que
puguen emmagatzemar-se en la via pública. De manera excepcional,
l'Ajuntament podrà autoritzar la permanència d'aquests elements en
la via pública, com per exemple -en concret dels elements per a la
seua delimitació- quan la terrassa se situe en la calçada en zona
d'aparcament de vehicles, precisament per a delimitar l'espai de la
terrassa i no permetre l'aparcament de vehicles; quan per l'horari de
funcionament de l'establiment la terrassa puga romandre en la via
pública sense desmuntar-se durant un període de temps reduït –a la
nit- i la seua retirada diària puga provocar molèsties al veïnat, sempre que es prenguen les mesures oportunes perquè ningú puga romandre en la terrassa després del tancament del local i qualsevol
altre supòsit excepcional que puga estudiar-se.
4. Mantenir la zona ocupada amb la terrassa i de cada un dels elements
que la componen en perfecte estat de salubritat, neteja i ornament.
5. Desenvolupar l'activitat en els termes de la normativa d'espectacles,
establiments públics i activitats recreatives i amb subjecció a aquestes normes.
6. Deixar expedit i en perfecte estat el domini públic ocupat a la finalització del termini de vigència de l'autorització, siga quina siga
la seua causa d'extinció, així com, si és el cas, reposar el paviment i
els desperfectes ocasionats a conseqüència de l'ocupació o activitat
exercida.
7. Si a qualsevol hora del dia un vehicle autoritzat o d'urgència tinguera necessitat de circular per la zona de vianants i les taules ho
dificulten o impedisquen, el titular d'aquestes haurà de procedir amb
tota rapidesa a la seua retirada, a fi de facilitar la maniobra del vehicle.
8. 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 el seu arrossegament.
9. No es permetrà la instal·lació de terrasses sobre la superfície de
zones enjardinades, excepte autorització expressa i després de l’estudi
previ dels serveis tècnics municipals. Els escocells i elements enjardinats existents en l'espai en què s'instal·le la terrassa estaran totalment lliures i seran accessibles.
10. No s'autoritzarà en cap cas les actuacions en directe en les terrasses, la col·locació d'aparells reproductors d'imatge i/o so en la via
pública, com ara equips de música, televisors, vídeos o aparells de
qualsevol altra índole (equips informàtics, karaokes, etc.), altaveus
o qualsevol difusor del so, així com no emetre so cap a la via pública per cap mitjà, llevat que, excepcionalment, s'autoritze expressament a través de decret de l'Alcaldia, la instal·lació de pantalles
gegants i altres aparells reproductors d'imatge i/o so en ocasió de la
retransmissió d’esdeveniments esportius o d'una altra índole de
caràcter excepcional o singular i amb rellevància social.
Tampoc es permetrà la col·locació d'elements decoratius o ornamentals de qualsevol índole ni revestiments de sòls. Així mateix, el
funcionament de les instal·lacions expressades no podrà transmetre
al medi ambient interior i exterior de les vivendes i altres usos resi-

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 16
26-I-2016

dencials nivells de soroll superiors als màxims previstos en l'Ordenança
municipal de protecció del medi ambient contra sorolls i vibracions,
per la qual cosa es podrà revocar l'autorització si s'incomplira la dita
condició.
11. Queda prohibida la instal·lació exterior de màquines expenedores
automàtiques, recreatives, de jocs d'atzar, billars, futbolins, vitrines
expositores, aparells infantils o qualsevol altra de les característiques
anàlogues.
Es permetrà la col·locació de panells de menú i únicament per a
aquesta finalitat, per a oferir un menú a un preu global, dins de la
zona d'ocupació autoritzada per a la terrassa, sempre que el panell
d'oferta de menú no puga anar penjat en la fatxada o en la zona que
poguera existir de reculada o vestíbul on se situa la porta ordinària
d'accés i eixida del local i sempre que la seua situació en aquesta
zona no supose un obstacle per a l'adequada utilització de l'accés i
eixida de l'establiment.
12. Queda prohibit, per raons d'higiene, la instal·lació de plataformes
elevades de fusta, alumini, acer o qualsevol altre material, al nivell
de la vorera.
13. Es complirà tot allò que s'ha indicat en normativa en matèria de
promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
14. El titular de l'autorització haurà de disposar d'un contracte
d'assegurança que incloga les contingències previstes en l'article 18
de la LEV i el capítol VI del títol II del Reglament de desplegament
de la dita llei, Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell o normativa que el substituïsca (és a dir, que cobrisca la responsabilitat civil
pels riscos derivats de l'explotació de l'activitat, a més del risc
d'incendi així com possibles danys al públic assistent, a tercers i al
personal que preste els seus serveis en l'establiment) de l'establiment
principal que haurà d'estendre la seua cobertura als possibles riscos
que pogueren derivar-se del funcionament de la instal·lació.
Article 6. Sol·licituds i documentació
Procediment per a la seua obtenció
1. 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, autorització que se sol·licitarà
com a norma general amb un mes d'antelació al període de temporada corresponent en el cas de sol·licitar ocupació anual i amb cinc
dies d'antelació per a les ampliacions extraordinàries, a excepció dels
establiments de nova obertura que la podran sol·licitar, després de
l'obtenció de l'oportuna llicència, per a la resta de l'any natural pendent.
2. Podrà sol·licitar autorització per a la instal·lació d'una terrassa el
titular de la llicència de l'establiment, sent preceptiu que dispose de
la de funcionament o estiga dins del supòsit establit en l'apartat 5 de
l'article 9 de la LEV, o siga que sol·licitada la llicència d'obertura
haja transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la
declaració responsable i l'ajuntament no haja girat la visita de comprovació, després de la notificació prèvia a l'administració municipal
de l'inici de l'obertura de l'establiment.
3. En la sol·licitud d'autorització s'indicarà la superfície a ocupar
expressada en metres quadrats, període de temps (anual o de temporada) i es presentarà acompanyada dels documents següents:
a) Còpia de la presentació de la declaració responsable i, si és el cas,
còpia de l'escrit de notificació d'inici de l'obertura de l'establiment
en els termes de l'apartat 5 de l'article 9 de la LEV esmentats, llicència o comunicació ambiental a nom del sol·licitant.
b) Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar i
memòria descriptiva de les seues característiques (materials, color,
acabats), en cas de nova obertura del local o de renovació del mobiliari, podent exigir l'Ajuntament que s'ajuste a models i colors concrets a fi d'establir una homologació dels elements a instal·lar en la
via pública. En el cas de voler instal·lar models diferents dels proposats per l'Ajuntament s'adjuntarà a la sol·licitud fotografia amb el
color del model a instal·lar i els serveis tècnics municipals informaran sobre la seua conveniència.
En el cas de ser limítrof amb altres establiments d'hostaleria, i a
l'efecte que les instal·lacions tinguen el menor impacte visual, es
procurarà l'acord entre ells amb caràcter previ a la sol·licitud de
l'autorització municipal. En el cas que no es produïsca l'acord,
l'Ajuntament podrà determinar com a element a instal·lar, aquell que
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haguera proposat la majoria d'establiments afectats o que es considere més adequat a l'entorn.
L'Ajuntament queda facultat per a exigir mobiliari de característiques
especials, quan així ho requerisca l'entorn de l'espai públic en què
s'instal·le.
c) 2 plànols a escala en grandària paper A4 o croquis tancat a mà
alçada, que podrà ser realitzat pel mateix interessat, -sempre que
s'indique de forma clara i exacta tota la informació sol·licitada-, que
arreplegue:
- Línia de fatxada de l'establiment i si és el cas dels locals veïns.
- Vorera i calçada.
- Elements existents en la via pública, com ara arbres, semàfors,
papereres, fanals, armaris d'instal·lació referents a un servei públic,
senyals de circulació, contenidors de fem, bancs i qualssevol altres
que permeten conéixer l'espai lliure existent per a comptabilitzar la
resta d'usos permesos en la via pública amb la instal·lació pretesa.
- Dimensions de l'espai que s’ha d’ocupar pel conjunt de taules i
cadires que pretén en posició de prestació del servei a l'usuari, indicant longitud i amplària de l'ocupació.
d) Acreditació de l'existència de la corresponent pòlissa d'assegurança
contractada per a cobrir la responsabilitat civil de l'establiment,
d'acord amb el que estableix respecte d'això en aquesta mateixa ordenança, amb la indicació expressa de la data d'efectes de la pòlissa
contractada i amb l'acreditació d'estar al dia en el pagament de les
primes. En el cas d'incloure la instal·lació d'estufes o altres elements
de calefacció, haurà de contemplar-se en la pòlissa d'assegurança la
instal·lació d'estufes en la terrassa.
e) Quan se sol·licite la instal·lació d'estufes o altres elements de
calefacció, haurà de presentar-se marcat CE dels dits aparells i prova de conformitat emesa per instal·lador autoritzat del compliment
de la normativa establida a aquest efecte.
f) Justificant de pagament de la corresponent taxa, segons l'ordenança
fiscal.
g) Quan es pretenga utilitzar estructura que cobrisca la terrassa, haurà
de presentar-se certificat firmat pel tècnic competent i visat pel
Col·legi Oficial corresponent en el qual s'acredite la seguretat i solidesa de l'estructura portant que cobrisca la terrassa (la vigència
d'aquest document serà per a l'exercici per al qual se sol·licite
l'autorització municipal, havent de renovar-se cada any), junt amb el
marcat CE de l'estructura i coberta.
4. La presentació de la sol·licitud no suposa l'autorització de la
instal·lació.
No es permetrà cap instal·lació o ocupació de via pública sense
l'autorització prèvia municipal.
Les ocupacions previstes en la present ordenança queden sotmeses
al pagament de la corresponent taxa per ocupació de la via pública,
d'acord amb l'ordenança fiscal vigent.
5. En la tramitació de l'expedient es demanarà informe dels serveis
tècnics municipals i de la Policia Local, i es notificarà personalment
al representant de la comunitat de veïns de l'immoble immediat al
lloc en què vaja a emplaçar-se les taules, cadires i tendals, si és el
cas.
6. En el cas d'aprofitaments ja autoritzats en anys anteriors, aquest
s'entendrà prorrogat automàticament amb la nova sol·licitud i la
realització de l'ingrés corresponent, llevat que per resolució expressa es determine una altra cosa.
L'administració municipal manifestarà la seua voluntat contrària a
la renovació en els supòsits següents:
a) Quan s'hagen iniciat procediments de què es desprenga l'existència
de molèsties o perjuís derivats del funcionament de l'activitat principal o accessòria.
b) Quan s'haja apreciat un incompliment de les condicions de
l'autorització o de la mateixa ordenança.
c) En els casos de falta de pagament de la taxa corresponent.
d) Quan en el període autoritzat estiga prevista l'execució d'actuacions
públiques que modifiquen la realitat física existent en el moment de
l'atorgament de l'autorització.
Article 7. Concessió d'autorització municipal
A la vista de la documentació presentada en les sol·licituds i dels
informes emesos, l'Alcaldia atorgarà, si ho considera convenient,
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la corresponent autorització administrativa d'ocupació de la via
pública.
Concedida l'autorització es procedirà a senyalitzar, a costa del
sol·licitant, el seu perímetre mitjançant el pintat en el paviment d’una
banda blanca de 5 cm d'amplària, formant angles de 90° de 15 cm
cada costat, en les interseccions de les línies que delimiten la zona
que s’ha d’ocupar, o bé amb qualsevol altre tipus de delimitació que
senyalitze de forma visible l'ocupació.
Article 8. Drets del titular
Tindrà dret a ocupar l'espai autoritzat i a exercir l'activitat amb subjecció als termes de l'autorització, de la llicència de funcionament
del local que li serveix de suport, d'aquestes normes i la resta que li
siguen d'aplicació.
Article 9. Responsabilitat
Els titulars de la instal·lació seran els únics responsables dels danys
que amb motiu dels aprofitaments autoritzats per aquesta 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 de les despeses de reconstrucció o reparació d’aquests,
que seran en tot cas independents dels drets liquidats pels aprofitaments.
Article 10. Horari
El muntatge i funcionament de la terrassa no podrà iniciar-se abans
de les 8 del matí.
L'horari de funcionament de les terrasses será:
- De diumenge a dijous: de 8.00 hores a 23.30 hores.
- De divendres i dissabte: de 8.00 a 1.00 hores.
Mitjançant decret es podrà prolongar aquest horari durant les festes
patronals, falles, ponts i mesos de juny a setembre. La prolongació,
en tot cas, no superarà l'horari màxim que la Generalitat autoritze
d'obertura de cada tipus d'establiment per a cada període.
En la corresponent autorització municipal es podrà reduir l'horari
d'ús d'aquestes instal·lacions atenent a les circumstàncies d'índole
sociològic, mediambiental o urbanístic que concórreguen o quan
s'haja comprovat la transmissió de sorolls que originen molèsties als
veïns pròxims ja que, en tot cas, l'autorització quedarà condicionada
que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es registren nivells
sonors de recepció superiors als establits en la normativa de sorolls
que resulte aplicable i, en tot cas, la pràctica de qualsevol activitat
que supose molèsties per als veïns. En aquest cas, la limitació d'horari
es reflectirà en la corresponent autorització.
També podrà modificar-se l'horari inicialment autoritzat, després del
tràmit d'audiència previ de l'interessat per un termini de 10 dies, i
fins i tot es podrà revocar l'autorització en cas d'incomplir-se la
condició de no transmetre's als locals contigus majors nivells sonors
que els permesos.
A l'hora establida de tancament de l'establiment principal a què estiga vinculat la terrassa, hauran d'haver-se retirat tots els elements
de la via pública a excepció dels elements utilitzats per a subdelimitació, que es retiraran en extingir-se la llicència o tancament de
l’establiment.
Article 11. Formes d'extinció de l'autorització
1. En els casos propis derivats de la seua naturalesa de precari.
2. En tot cas al terme del termini màxim pel qual s'atorga
l'autorització.
3. Per cessament del local.
4. Quan la llicència municipal d'obertura i/o posada en funcionament
del local de què depén s'haguera extingit per qualsevol causa, es
trobarà suspesa o es trobarà privada d'efectes per qualsevol circumstància.
5. Quan existisca incompliment de qualssevol de les condicions regulades en aquestes normes.
6. Si hi ha problemes amb relació a l'autorització per queixes raonades dels veïns o a petició motivada dels serveis municipals, o altres
circumstàncies d'interés general (com puga ser l'ordenació del trànsit, etc.), l’Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar la dita autorització.
En cap cas portarà causa d'indemnització a favor del titular autoritzat
i l'extinció operarà automàticament, en tot cas en els supòsits previstos en els apartats 2, 3, 4 i 5 precedents.
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Article 12. Revocació
En tot cas, les llicències que s'atorguen per a la implantació de qualsevol instal·lació prevista en aquesta Ordenança sobre sòl públic, ho
seran a precari i condicionades al compliment de les prescripcions i
mesures correctores establides en aquesta i en la qualificació ambiental, i es podrà disposar la seua revocació en cas
d'incompliment.
D'acordar-se aquesta, es requerirà en el mateix acte el titular de la
instal·lació perquè procedisca a la seua retirada en el termini que
s'indique, amb advertència que, en cas d'incompliment, es disposarà
la realització a costa seu pels serveis municipals.
Article 13. Incompliment de les condicions mediambientals
Sense perjuí del que disposen els articles anteriors, l’incompliment
de les condicions d'índole ambiental previstes en la llicència atorgada o imposades en la qualificació ambiental, determinarà l’aplicació
de les mesures disciplinàries previstes en la legislació autonòmica
per a la protecció del medi ambient, ordenant-se la suspensió immediata de l'activitat i procedint-se a la seua retirada o precintat en cas
d'incompliment.
Article 14. Infraccions i sancions
Les infraccions als preceptes regulats en la present ordenança serà
tipificades com lleus, greus o molt greus dins del corresponent expedient sancionador.
a) Es considera infracció lleu:
1. La carència de neteja o decor de les instal·lacions durant l'horari
d'ús d’aquestes, quan això no constituïsca infracció greu.
2. L’ocupació superior a l'autoritzada quan s'excedisca en un 10% o
20% de la superfície total efectivament autoritzada.
3. No tenir exposada en lloc visible l'autorització de l'ocupació.
4. No deixar neta la zona autoritzada en acabar la jornada laboral.
5. L'incompliment de qualsevol altra obligació prevista en aquesta
Ordenança que no siga constitutiva d'infracció greu o molt greu.
b) Es considera infracció greu:
1. L'emmagatzemament o apilament en la via pública de productes
o materials objecte de la instal·lació.
2. L'ocupació superior a l'autoritzada quan excedisca entre el 20 al
50% de la superfície total efectivament autoritzada.
3. L'ocupació o aprofitament fora de l'horari establit en
l'autorització.
4. La instal·lació en lloc diferent de l'autoritzat.
5. La no-conservació de la zona ocupada en perfecte estat de salubritat, neteja o ornament, quan siga amb caràcter greu o reiterat.
6. La col·locació d'elements que impedisquen o dificulten l'accés a
edificis, locals comercials o de serveis, passos de vianants degudament senyalitzats, eixides d'emergència i entrades de vehicles autoritzades per l'Ajuntament, així com la visibilitat dels senyals de
circulació.
7. L'ocupació de les boques de reg, els irrigadors, registres de clavegueram, parades de transport públic, centres de transformació i arquetes de registre dels serveis públics, de manera que impedisquen
la seua utilització immediata pels serveis públics.
8. La col·locació de mitjans reproductors d'imatge i/o so, excepte en
el cas d'esdeveniments i amb autorització municipal prèvia.
9. La col·locació d'elements decoratius o ornamentals de qualsevol
índole o revestiment de sòls.
10. L'incompliment de les ordres emanades per l'Ajuntament que
tendeixen a corregir deficiències observades en les instal·lacions.
11. La carència de l'assegurança obligatòria.
12. El servei de productes alimentaris no autoritzats.
13 La producció de molèsties acreditades als veïns o transeünts derivades del funcionament de la instal·lació.
14 L'incompliment de l'obligació de retirar o arreplegar i apilar el
mobiliari de la terrassa en finalitzar el seu horari de funcionament.
15 La reincidència en la comissió de faltes lleus.
c) Es considera infracció molt greu:
1. L'ocupació del domini públic amb qualsevol dels elements expressament prohibits (màquines expenedores automàtiques, recreatives,
de jocs d'atzar, billars, futbolins, vitrines expositores, aparells infantils, o qualsevol altra de característiques anàlogues.
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2. L'ocupació del domini públic amb una extensió superior a
l'autoritzada, quan excedisca del 50% de l'efectivament autoritzat.
3. La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent autorització o en un període no autoritzat.
4. La reincidència en la comissió de faltes greus quan d'això es derive una pertorbació rellevant de la convivència que afecte de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets
legítims d'altres persones, al normal exercici d'activitats de qualsevol
classe d’acord amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornaments públics.
5. Negar l'accés a l'establiment o recinte als agents de l'autoritat o
funcionaris inspectors que es troben en l'exercici del seu càrrec, així
com la negativa a col·laborar amb aquests en l'exercici de les seues
funcions.
Article 15. Sancions
La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança comportarà la imposició de les sancions següents:
A. Les infraccions per faltes lleus seran sancionades amb advertència, multa de fins a 750 euros i/o suspensió de l'autorització fins a un
mes.
B. Les infraccions per faltes greus seran sancionades amb multa de
751 a 1.500 euros i/o suspensió de l'autorització fins a tres mesos.
C. Les infraccions per faltes molt greus seran sancionades amb
multa de 1.501 a 3.000 euros i/o suspensió de l'autorització de fins
a sis mesos.
La reincidència en la comissió d'una falta molt greu podrà suposar
addicionalment a la multa la revocació definitiva de l'autorització no
impossibilitat d'obtenir al terme municipal de Beniarjó per un període de fins a cinc anys.
Tenint en compte que l'autorització demanial només pot concedir-se
amb destí a una activitat que tinga concedida la llicència d’obertura,
l'exercici d'aquesta en els terrenys de titularitat pública queda sotmesa en matèria d'infraccions i sancions a la LEV onades que en disposicions posteriors en substitució d'aquesta es fixen, amb l'única
excepció de l'horari a què es referix l'article 10 d'aquesta ordenança.
Article 16. Graduació de les sancions
Les sancions es graduaran atenent els criteris següents:
1. La pertorbació o obstrucció causada al funcionament normal d'un
servei públic.
2. La premeditació en la comissió de la infracció.
3. La intensitat de perjuís, incomoditat i danys causats a l'Administració
o als ciutadans.
4. La continuïtat en la comissió de la 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 d'un any de més d'una
infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per
resolució ferma.
8. L'impediment en l'ús d'un servei 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 equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d'un
servei públic.
Article 17. Procediment i competència
La imposició de les sancions requerirà la prèvia incoació i instrucció
del procediment corresponent, el qual se substanciarà d'acord amb
el que disposa la legislació general sobre procediment administratiu
comú i el seu reglament de desplegament. L'acord d'iniciació podrà
ordenar l'adopció de mesures provisionals que resulten necessàries
per a garantir l'eficàcia de la resolució que poguera recaure, com ara
la retirada de les instal·lacions il·legals o la suspensió del seu funcionament.
L'autoritat competent per a la incoació i resolució dels procediments
sancionadors serà la mateixa que tinga atribuïda la de l'atorgament
de les llicències.
Les responsabilitats administratives que resulten del procediment
sancionador seran compatibles amb l'exigència de l'infractor de la

N.º 16
26-I-2016

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb
la indemnització pels danys i perjuís causats. No obstant això, la
retirada de les instal·lacions il·legals o la suspensió del seu funcionament podrà acordar-se com a mesura cautelar al temps de disposarse la iniciació del corresponent procediment sancionador.
Article 18. Potestats administratives i mesures cautelars
1. Sense perjuí del règim sancionador i de l'exercici d'altres potestats
reconegudes en l'ordenament jurídic, l'Ajuntament exercitarà la seua
potestat de recuperació d'ofici, tant per a garantir l’efectivitat de
l'extinció de l'autorització demanial com en els casos de carència
d'autorització.
Les ordres de desmuntatge o retirada d'elements en qüestió hauran
de complir-se pels titulars en el termini màxim fixat en la corresponent resolució, transcorregut el qual, després de l’advertència prèvia
pels serveis municipals, podrà procedir-se a retirar els dits elements
que quedaran depositats en els magatzems municipals, sent a càrrec
del titular les despeses que originen.
2. No obstant això, podran ser retirats els elements instal·lats, de
forma immediata, sense necessitat de previ avís, sent igualment a
compte del titular responsable, si és el cas, les despeses d'execució
subsidiària, transport i magatzematge, sense perjuí de les responsabilitats que poguera correspondre-li, quan concórreguen alguna de
les circumstàncies següents:
a) Quan la instal·lació de l'element resulte anònima.
b) Quan segons el parer dels serveis tècnics municipals o de la Policia Local, l'element oferisca perill per als vianants o al trànsit rodat,
bé per la seua situació, per les característiques d’aquest o per la seua
deficient instal·lació.
c) Quan s'incomplisquen les prohibicions contingudes en la present
ordenança.
d) Excés d'elements o superfície sobre el que autoritza. El que disposa el present article serà aplicable als elements de mobiliari urbà
i qualsevol altre, inclosos els equips de producció o reproducció
sonora i/o visual, i màquines de joc o expenedores automàtiques, que
no estiguen previstos en la corresponent autorització o que excedisquen dels termes permesos, això sense perjuí de la possible revocació de la llicència atorgada o de la denegació de la renovació corresponent.
Article 19. Exempció de la prohibició de consum de begudes alcohòliques en les terrasses
En principi, la prohibició general establida en l'article 18.4. Lletra
e) del Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius de venda, subministrament i
consum de begudes alcohòliques en la via pública, quedarà sense
efecte quan el consum de begudes alcohòliques tinga lloc en les terrasses de taules i cadires regulades en aquesta ordenança, però en
la corresponent autorització municipal es podrà prohibir el consum
de begudes alcohòliques en les terrasses, en què el seu consum puga
suposar molèsties per als veïns. En aquest cas, la prohibició de consum d'alcohol en la terrassa haurà de reflectir-se en l'autorització.
També podrà prohibir-se el consum d'alcohol inicialment autoritzat,
després del tràmit previ d'audiència de l'interessat per un termini de
10 dies, quan s'acredite que el seu consum suposa molèsties per als
veïns.
Si és el cas, es podrà prohibir que el consum de begudes alcohòliques
es realitze en envasos de vidre o en llandes.
Article 20. Dret d'admissió
L'accés a les terrasses serà lliure, sense perjuí que el titular de
l'establiment puga establir condicions particulars d'admissió (dret
d'admissió) de conformitat amb el que disposa l'article 33 de la LEV
i normativa que el desenvolupe o el substituïsca, que en tot cas
hauran de ser objectives, públiques i aplicades per igual a tots els
usuaris, per a la qual cosa haurà de sol·licitar-se l'aprovació i visat
d’aquestes a l'òrgan competent de la Generalitat, acompanyant a la
seua petició còpia exacta del cartell en què aquestes s'indiquen, de
manera que, mentres no siguen autoritzades i visades per l'òrgan
competent de la Generalitat, no produiran cap efecte.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. En l'any natural d'entrada en vigor d'aquestes normes, podran formular-se sol·licituds amb caràcter excepcional dins dels dos
mesos següents de l'inici de la vigència de la present ordenança.
Segona. L'Alcaldia-Presidència, o regidor en qui delegue, queda
facultada per a dictar totes aquelles ordres i instruccions que resulten
necessàries per a l'adequada interpretació i aplicació d'aquesta ordenança.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Única. 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 d’aquesta fins
al terme de la seua vigència, que en cap cas podrà prolongar-se més
enllà del 31 de desembre de l'any en curs.
No es concediran autoritzacions per a l'any següent a aquells establiments que no complisquen els requisits establits en la present
ordenança.
DISPOSICIONS FINALS
Única. La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies següents
al de la seua íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
després de la comunicació prèvia a l'Administració estatal i autonòmica, conforme al que disposa l'article 70.2 en relació amb el 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.”
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede
en Valencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Benirredrà, a 14 de enero de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta,
Maria Dolores Cardona Llopis.
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