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ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES
TERRASSES D'ESTABLIMENTS D'HOSTALERIA.

CAPÍTOL 1 DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte.
La present ordenança té per objecte establir el règim jurídic aplicable a la instal·lació i funcionament
de les terrasses d'establiments d'hostaleria en el municipi de Rafelbunyol, tant les ubicades en terrenys
d'ús o domini públic com les situades en terrenys de caràcter privat visibles des de la via pública.

Article 2. Subjectes de l'autorització
1. L'ocupació del domini públic amb terrasses, en qualsevol dels supòsits regulats en el present Títol,
precisarà l'obtenció de l'autorització prèvia municipal a petició de les persones o entitats interessades.
2. Podran ser subjectes d'autorització per a l'ocupació del domini públic amb terrasses, les persones
físiques i jurídiques amb plena capacitat d'obrar que disposen de títol habilitant per a l'obertura de
l'activitat o ostenten el dret a obrir l'establiment o local d'acord amb la normativa vigent, sempre que es
tracte de:

a) Establiments o locals sotmesos a l'àmbit d'aplicació de la normativa d'espectacles, establiments
públics i activitats recreatives, dedicats únicament a les activitats d'hostaleria i restauració.

b) Aquells establiments o locals destinats exclusivament al servici de begudes, sempre que
compten en el seu interior amb zona habilitada per a la prestació d’aquest servici amb taules i
cadires.
3. Igualment, podran ser subjectes d'autorització les persones o entitats titulars de concessions de
quioscos i d'altres concessions, en terrenys de titularitat municipal, l'activitat principal de les quals siga
assimilable a l'exercici de l'hostaleria.

Article 3. Normativa aplicable.
La instal·lació de terrasses es regularà, en tot cas, pel que establix la present ordenança i a més, encara
que no es faça expressa referència a aquesta, per la normativa sobre espectacles públics i activitats
recreatives i de protecció del medi ambient i contra la contaminació acústica, les determinacions de la
qual seran plenament exigibles.
Les terrasses ubicades en terrenys privats es regiran, a més, per les normes o estatuts reguladors de la
comunitat de propietaris en què s'integren.
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Article 4. Autoritzacions.
1. La implantació d'estes instal·lacions requereix la prèvia obtenció d'autorització municipal en els
termes que preveu esta Ordenança.
2. L'autorització, quan es referisca a terrenys d'ús o domini públic, comprendrà, a més, la d'ocupació
temporal d’aquestos, quan així procedira, i l'autorització per al seu aprofitament temporal.
3. L'autorització haurà d'incloure, almenys, les dimensions de l'espai sobre el qual s'autoritza, el
nombre total de taules i cadires autoritzades, la seua situació, els tendals i ombrel·les i les seues
característiques, l'horari i les limitacions d'índole ambiental a què queda condicionada. En tot cas
adjunt a l'autorització haurà de figurar còpia del pla de detall de la terrassa a escala 1:100, que va servir
de base a la concessió, degudament segellat per l'Ajuntament, que haurà d'ubicar-se en lloc visible de
l'activitat.
4. Les autoritzacions queden condicionades a possibilitar la utilització o reparació de les boques de reg,
tapes i registres i altres instal·lacions que estigueren en la seua àrea d'ocupació.
5. Finalitzat l'aprofitament autoritzat, tots els elements que integren la terrassa, hauran de ser retirats de
la via pública i emmagatzemats pels seus propietaris, deixant lliure i expedit l'espai públic.

Article 5. Carència de dret preexistent.
En virtut de les notes d'inalienabilitat i imprescriptibilitat dels béns de domini públic, la mera
concurrència dels requisits necessaris perquè l'ocupació puga ser autoritzada no atorga cap dret a
l'obtenció d’aquesta.
L'ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles, tindrà la plena llibertat per a
concedir o denegar l'autorització, fent prevaldre l'interés general sobre el particular.
Quan concórreguen circumstàncies d'interés públic que impedisquen l'efectiva utilització del sòl públic
per a la instal·lació d'una terrassa autoritzada, com ara obres, esdeveniments públics, situacions
d'emergència o qualsevol altres, l'autorització quedarà en suspens durant el temps necessari fins que
desaparega la circumstància que impedix la seua instal·lació, sense que el titular, en cap cas, tinga dret
a ser indemnitzat pel temps en què no haja pogut utilitzar l'aprofitament autoritzat.

CAPÍTOL 2. CONDICIONS GENERALS DE LES TERRASSES.
Article 6. Horaris de funcionament.
1. L'horari de funcionament de les terrasses autoritzades serà el següent:

a) Des de l'1 de març de 31 d'octubre: De diumenge a dijous de 8,00 hores a 00,00 hores i
divendres, dissabte, i vespra de festiu de 8:00 a 01.30 hores.

b) Resta de l'any: De 8,00 hores a 00.00 hores de l'endemà.
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L'horari de funcionament es farà constar en la cartolina d'autorització de la terrassa subministrada per
l'Ajuntament.
2. No obstant el que establix el paràgraf anterior, l'Ajuntament podrà reduir, lliurement, l'horari de les
terrasses en qualsevol moment 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.
3. L'ajuntament atenent a circumstàncies especials degudament justificades podrà concedir
autoritzacions amb horari distint de l'assenyalat en l'apartat primer, fent constar de forma expressa a
aquestos. Igualment, mitjançant una resolució motivada i amb audiència prèvia de l'interessat podrà
revocar i deixar sense efectes les autoritzacions concedides.

Article 7. Limitació de nivells de transmissió sonora.
El funcionament de les instal·lacions expressades no podrà transmetre al medi ambient interior i
exterior de les vivendes i altres usos residencials o hospitalaris, nivells de soroll superiors als màxims
establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la
contaminació acústica, continguts en els annexos II i III de l'esmentada llei.
Les operacions de muntatge i arreplegada es realitzaran de manera que no generen molèsties als veïns.

Article 8. Assegurança de responsabilitat civil i accidents.
La col·locació i manteniment de les terrasses són de l'exclusiva responsabilitat dels seus titulars, que
hauran de garantir en tot cas la seua explotació en condicions idònies de seguretat i salubritat.
Els titulars de les terrasses hauran de disposar d'una pòlissa de assegurança de responsabilitat civil,
accidents i incendis que estenga la seua cobertura a tots els possibles riscos que pogueren derivar-se del
funcionament de la terrassa, especialment els que puguen afectar la seguretat dels usuaris d’aquesta en
atenció a la seua situació en les vies públiques, per mitjà de subscripció de pòlissa o quedant reflectit
expressament en l’assegurança de l'activitat.

Article 9. Homologacions i publicitat.
L'Ajuntament, ateses les circumstàncies concurrents en determinades zones del municipi podrà establir
un tipus de mobiliari que serà d'ús obligatori en totes les terrasses que s'instal·len en el seu àmbit.
Queda prohibida, en tot cas, la publicitat sobre el mobiliari urbà que integre les terrasses.
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Article 10. Neteja, higiene i ornament.
Els titulars de les autoritzacions hauran de mantindre l'espai públic ocupat i el seu entorn immediat, les
instal·lacions i cada un dels elements que les componen en les degudes condicions de neteja, seguretat,
higiene i ornament. A tals efectes, estaran obligats a disposar, a costa seu, dels corresponents elements
homologats d'arreplega i emmagatzematge dels residus que puguen embrutar l'espai públic.
2. Per raons d'estètica i higiene no es permetrà emmagatzemar o apilar productes, materials o residus
propis de l'activitat junt amb les terrasses o en sòl públic.

Article 11. Condicions higiènic sanitàries i de consum.
Seran aplicables a les instal·lacions objecte de la present Ordenança les disposicions contingudes en la
normativa general reguladora de les condicions higiènic-sanitàries i de protecció dels consumidors i
usuaris aplicables als establiments de què són subsidiàries.

CAPÍTOL 3. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ.
Article 12. Restriccions per l'activitat a què s'adscriga.
Únicament es concedirà autorització per a la instal·lació de terrasses quan siguen annexes o accessòries
d'establiments o locals sotmesos a l'àmbit d'aplicació de la normativa d'espectacles, establiments
públics i activitats recreatives, dedicats únicament a les activitats d'hostaleria i restauració, que
disposen del preceptiu títol municipal habilitant (llicència d'obertura, declaració responsable o
qualsevol altre de semblants efectes), expedit a nom del sol·licitant de l'aprofitament. Els interessats
deuran, a més, trobar-se al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries i de qualsevol
tipus amb la hisenda municipal.

Article 13. Condicions de l'espai en què es pretenga ubicar la terrassa.
1. Les terrasses que pretenguen instal·lar-se hauran de complir les condicions següents:

a) No s'autoritzarà l'ocupació de voreres amb amplària inferior a 3 ml i sempre que es deixe un
espai lliure de pas de 1,5ml.

b) Es permet l'ocupació de vials de vianants i/o passejos on es deixe un pas lliure per a vianants
de 1,5 ml d'amplària.

c) Quan la terrassa es situe sobre espais reservats a l'estacionament de vehicles, no podrà
obstaculitzar el trànsit rodat i l'amplària màxima de la terrassa serà l'equivalent a la línia
d'ocupació dels vehicles, l'ample màxim d'ocupació serà el que ocupen els vehicles estacionats
en cordó o bateria, açò és 2 ml o 4,5 ml.
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d) En el cas que s'ocupe més longitud de la pròpia façana de l'activitat, hauran de tindre
autorització expressa dels veïns a qui afecte.

e) Queda expressament prohibida l'ocupació enfront de guals, passos de vianants, etc.
f) Com a màxim tindran una longitud igual al del front de façana de l'establiment principal del
que són accessòries.

g) Únicament es podran instal·lar tendals fixos/estructures en vials on s'estacione a un costat
permanentment o en carrers de vianants i/o passejos, no estant mai encarats i deixant sempre
un pas mínim per a vehicles d'emergència i vianants.

h) A fi de facilitar el control i inspecció del domini públic, la persona o entitat titular de
l'autorització vindrà obligada a tancar els límits de l'espai autoritzat, per mitjà de tanca de fusta
ancorada mecànicament al paviment. L’altura del tancament de l'ocupació no serà inferior a
0,80 metres ni superior a 1,20 metres, i haurà de col·locar-se perimetralment a l'espai ocupat
per la terrassa, sempre dins de la superfície autoritzada, i deixant lliure el front de la terrassa
més pròxim a l'establiment o local.

i) Aquestes instal·lacions mòbils hauran d'estar perfectament senyalitzades per a la protecció dels
ocupants, de manera que siga perfectament visible, tant de dia com de nit.

j) Serà obligació de la persona o entitat titular de l'autorització, durant la vigència d'esta, realitzar
el manteniment de la tanca regulada en el present article, havent de procedir al seu repintat,
d'acord amb les característiques descrites en els apartats anteriors.

k) Tant en els supòsits de revocació com de no renovació de l'autorització, la persona o entitat
titular vindrà obligada a suprimir la tanca. L'existència de la senyalització de la zona ocupable
sobre el paviment no implica cap dret per a la seua ocupació, sent en tot cas preceptiu disposar
de la corresponent autorització en vigor.

l) L'interessat estarà obligat a retirar la instal·lació, així com a reposar el paviment que s'haguera
vist afectat, una vegada s'extingisca l'autorització concedida.

m) En aquelles instal·lacions desmuntables, que pogueren resultar innecessàries estacionalment,
els elements de subjecció hauran d'establir-se per mitjà de dispositius que permeten la seua
ocultació, així com que eviten qualsevol risc per als vianants.
2. No es permetrà la instal·lació de terrasses en la via pública sempre que existisquen elements que es
detallen a continuació:

a) Les entrades a galeries visibles.
b) Les boques de reg.
c) Els hidrants d'incendi.
d) Les eixides d'emergència.
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e) Les parades de transport públic regularment establides.
f) Els aparells de control de trànsit.
g) Els centres de transformació i arquetes de registre de servici públic.
h) Els passos destinats
l’ajuntament.

al

trànsit

i) Espais

la

maniobra

que dificulten
de pas per a vehicles.

de

vianants,

d'entrada

o

expressament
eixida

en

delimitats
guals

per

permanents

j) Instal·lacions que dificulten l'accés de vehicles d'emergència.

Article 14. Condicions del mobiliari.

1.

Les ombrel·les no podran estar ancorades al paviment i hauran de disposar d'una base amb
suficient pes per a evitar la seua caiguda, havent de quedar el seu peu i el seu vol dins de l'espai
autoritzat de la terrassa. L'altura mínima lliure serà de 2,20 metres i la dimensió màxima de l'ombrel·la
haurà de permetre que la seua superfície quede inscrita en un cercle de 3 metres de diàmetre, sense
invadir el vial amb trànsit rodat.
2.
La instal·lació de tendals en terrasses haurà de complir en tot cas les condicions següents:

a) L'espai ocupat pel tendal no podrà ser superior a la superfície autoritzada per a la instal·lació
de la terrassa, havent de quedar els seus peus i el seu vol dins d’aquesta superfície.

b) En cap cas el tendal podrà sobrepassar l'ample de façana de l'establiment.
c) Podran tindre tancaments verticals com a màxim a tres cares, havent de quedar sempre oberta
la cara que enfronta amb l'accés a l'establiment. Aquestos tancaments seran enrotllables i
flexibles, i transparents en una part de la seua superfície.

d) En els tendals que s'instal·len no es permetrà l'existència de zones cobertes amb altura lliure
inferior a 2,25 metres.

e) Si s'ubicaren a menys de 2 metres de distància de la volada de l'immoble, es precisarà comptar
amb la conformitat dels propietaris de la primera planta d’aquest.

f) No podran emprar-se fonamentacions fixes.
g) Hauran de mantindre's en perfectes condicions de salubritat, seguretat i ornament públic.
h) Cada quatre anys haurà de presentar-se a l'Ajuntament certificat tècnic en què es garantisca que
el tendal instal·lat en la terrassa complix amb totes les mesures de seguretat, salubritat i
ornament.

i) L'Ajuntament podrà exigir garantia en quantia suficient, que es concretarà en l'autorització, per
a cobrir els possibles danys que la instal·lació del tendal puga ocasionar en el domini públic i/o
a tercers.

j) L'ancoratge del tendal no podrà afectar de cap manera als servicis existents en el subsòl, havent
d'adoptar-se les mesures oportunes amb este fi.
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k) La persona o entitat autoritzada estarà obligada a retirar la instal·lació i els ancoratges, així
com a reposar el paviment que es veja afectat, una vegada s'extingisca l'autorització concedida.

l) En aquells ancoratges pertanyents a instal·lacions desmuntables que es retiren temporalment,
els elements de subjecció hauran de comptar amb dispositius que permeten la seua ocultació i
eviten qualsevol risc per als vianants.

3.

Elements generadors de calor o de fred

Les persones o entitats titulars dels establiments que puguen ser subjectes de l'autorització regulada en
el present Títol, podran incloure en la seua sol·licitud la petició d'instal·lació d'elements generadors de
calor o de fred, sempre que aquestos estiguen degudament homologats pel fabricant i complisquen la
normativa europea que s'aplique a cada tipus d'instal·lació, havent d'ubicar-se en la zona fitada objecte
d'autorització.
La persona o entitat titular de l'autorització tindrà l'obligació d'observar estrictament les instruccions de
seguretat recomanades pel seu fabricant respecte de la col·locació, distàncies a altres elements o a les
persones, utilització, manteniment, revisions periòdiques, etc.
Si es pretengueren instal·lar estufes de gas propà d'exterior, aquestes hauran de complir, a més, les
condicions següents:

a) L'estructura de l'estufa haurà d'anar protegida amb una carcassa que impedisca la manipulació
d'aquells elements que continguen el gas propà.

b) Es col·locaran, com a màxim, en una proporció d'una per cada quatre taules.
c) No podrà autoritzar-se la instal·lació d'estufes a menys de 2 metres de la façana de cap
immoble, ni d'arbres, tanques o elements del mobiliari urbà.

d) L'establiment autoritzat haurà de disposar d'extintors de pols ABC, eficàcia 21A 113B, en lloc
fàcilment accessible.

e) Encara que es compliren totes les condicions anteriors, l'ajuntament podrà denegar la seua
instal·lació atenent a les específiques circumstàncies que concórreguen en cada supòsit
concret, per motius d'interés general.

Article 15. Prohibicions i limitacions
No podran instal·lar-se en el domini públic, ni en la façana o buit d’aquesta, ni sobre la porta de
l'establiment, aparells reproductors d'imatge i so, com ara equips de música, televisors o semblants.
Igualment queda prohibida la instal·lació d'equips d'estes característiques en l'interior del local de
manera que emeten so o projecten imatge cap a la via pública a fi que s'escolten o vegen des de
l'exterior de l'establiment.
No podran ubicar-se en la terrassa elements com ara vitrines expositores, baguls frigorífics, aparells de
jocs infantils, taules de billar, futbolins, màquines expenedores, recreatives o d'atzar o qualsevol altre
tipus de característiques anàlogues.
En tot cas, els escocells hauran de quedar lliures, no podent ser ocupats ni servir de suport al mobiliari
o instal·lacions de la terrassa.
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A més, no es podran emmagatzemar o apilar productes, materials o residus propis de l'activitat al costat
de les terrasses o en sòl públic, ni el desenrotllament d'actuacions i espectacles en directe.

CAPÍTOL 4. AUTORITZACIONS.
Article 16. Transmissibilitat.
1. Les autoritzacions que s'atorguen per a la instal·lació de terrasses seran transmissibles conjuntament
amb les dels establiments de què són subsidiàries. L'antic i el nou titular hauran de comunicar esta
circumstància a l'Ajuntament als efectes de tramitar l'expedient corresponent de canvi de titularitat i
subrogació.
2. L'explotació de la terrassa no podrà ser cedida o subarrendada a tercers en cap cas, desvinculada de
l'establiment d'hostaleria de què és accessòria.

Article 17. Període de funcionament.
L'autorització podrà ser sol·licitada únicament, per a algun dels següents períodes de funcionament:

a) L'anual, que es correspondrà amb l'any natural.
b) L'estacional, que comprendrà des del 1r d'abril fins al 30 de setembre.

Article 18. Termini de presentació de les sol·licituds. Sol·licitant.
El termini de presentació de sol·licituds per a instal·lació de terrasses, serà únic i s'iniciarà el dia 1r de
desembre i acabarà el 31 de gener, excepte per a establiments de nova implantació i obertura, que
podran sol·licitar l'autorització en qualsevol data.
L'autorització se sol·licitarà, en tot cas, pel titular de l'establiment d'hostaleria de què la terrassa és
accessòria, sent preceptiu que dispose del corresponent títol municipal habilitant de l'activitat del local
principal (Llicència d'obertura, declaració responsable, o qualsevol altre document d'efectes
semblants).
Els establiments que per qualsevol raó vullguen modificar les condicions de la terrassa només podran
realitzar aquest tràmit una vegada a l'any.

Article 19. Límits màxims d'ocupació
Les instal·lacions estaran delimitades segons els metres de façana de l'edifici de l'activitat principal.
Únicament es podrà ampliar per mitjà d'autorització expressa dels propietaris de les façanes que es
pretenen ocupar.
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Les persones o entitats titulars d'establiments que disposen de façana que dóna a dos o més carrers,
podran sol·licitar la instal·lació de terrassa en qualsevol d'elles o en totes, sempre que es complisquen
en cada una les condicions establides en el present Títol.

Article 20. Límits màxims en supòsits de saturació
Quan per l'Ajuntament es constate, a la vista de les noves peticions d'ocupació i de les terrasses ja
autoritzades en un determinat àmbit, que hi ha una saturació de terrasses en el domini públic, els límits
màxims assenyalats en l'article anterior es reduiran aplicant criteris correctors en funció del grau de
saturació de la zona.

Article 21. Nivells sonors
Durant l'horari en què romanga instal·lada i en funcionament la terrassa, no podran registrar-se nivells
de recepció sonors d’aquesta superiors als establits en la legislació vigent en matèria de contaminació
acústica.
En estos supòsits, es considerarà superfície de la terrassa la suma de les superfícies de totes les
terrasses de l'establiment o local.

Article 22. Condicions Especials
Les condicions generals d'ocupació establides seran aplicables a totes les instal·lacions de terrasses en
el domini públic i en espais privats d'ús públic regulades en la present Secció, excepte en el que puguen
resultar incompatibles amb les condicions especials que es detallen per als supòsits que s'especifiquen
en els articles següents.
Article 23. Suposats excepcionals
L'Ajuntament, excepcionalment, en supòsits molt concrets en els que es justifique el tractament
diferenciat, per festes, bous, etc, podrà autoritzar un augment o reducció de la superfície màxima de
terrassa autoritzable, atenent a les peculiaritats de la via pública l'ocupació de les quals se sol·licite, les
seues condicions d'accessibilitat, la intensitat de trànsit de vianants, distància a edificis residencials i la
resta de circumstàncies concurrents; considerant les limitacions generals com a criteris orientatius.

Article 24. Documentació i tramitació.
1. La competència per a la resolució dels expedients d'autorització de terrasses li correspon a alcaldia,
qui podrà delegar l'exercici d’aquesta en el regidor que tinga atribuïdes les competències.
2. Les sol·licituds d'autorització que es presenten per a la nova instal·lació d'una terrassa o per a la
modificació d'una ja concedida aniran acompanyades de la documentació següent:

a) Sol·licitud en model oficial normalitzat aprovat per l'Ajuntament.
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b) Relació dels elements homologats de mobiliari que es pretenga instal·lar, amb indicació
expressa del seu número.

c) Pla, subscrit per tècnic competent, de situació de la terrassa, a escala entre 1:500, en el que es
reflectisquen la superfície a ocupar, ample de vorera, distància als cantons, parades
d'autobusos, així com els elements de mobiliari urbà existents en la zona (arbres, bancs, fanals,
papereres, contenidors etc. etc.).

d) Pla de detall a escala 1:200, subscrit per tècnic competent, amb indicació de tots els elements
de mobiliari, així com la seua classe, número, dimensions, total de superfície a ocupar i
col·locació d’aquestos conforme determina l'art. 14, devent tot això quedar reflectit en el pla.
Així mateix s'assenyalaren les mesures corresponents al capdavant de façana de l'establiment i
amplària de la vorera i, si és el cas, arbratge i mobiliari urbà municipal existent, accessos a
locals comercials, vivendes i guals de garatges devent tots estos quedar completament lliures.

e) Còpia de la pòlissa d'assegurances a què es referix l'article 8 i document acreditatiu de trobarse al corrent en el pagament de la prima corresponent que abaste tot el període d'autorització.

f) Autorització, si és el cas dels titulars dels locals contigus.
g) Fotografies de les façanes que donen vista a l'espai que pretén per a la ubicació de la terrassa.
h) Còpia de la carta de pagament de la taxa corresponent a l'ocupació sol·licitada. Este document
no haurà d'aportar-se en el supòsit d'aprofitaments situats en zones de propietat privada.
3. Les terrasses que es pretenguen instal·lar en terrenys de propietat privada, hauran d'aportar, a més,
còpia de les normes de la comunitat o estatuts reguladors d’aquesta en què s'autoritza la instal·lació
pretesa, o certificat de l'autorització expressa concedida per la propietat del sòl per a la seua instal·lació
d’aquest.

Article 25. Vigència i pròrroga de les autoritzacions.
La vigència de les autoritzacions, tant les anuals com les de temporada, que es concedisquen podrà
renovar-se automàticament, el 1r de gener o el 1r d'abril de cada any respectivament, en idèntiques
condicions en què va ser-ne concedida, sempre que les circumstàncies de qualsevol tipus no hagen patit
variació i llevat que l'ajuntament li comunique al titular, amb almenys trenta dies naturals d'antelació a
aquestes dates, la seua voluntat contrària a la renovació.
Amb aquest fi, en el mes de desembre de cada any, els interessats hauran d'aportar a l'ajuntament
declaració responsable, en model oficial, de que la instal·lació segueix ajustant-se a les condicions
tècniques i de funcionament establertes en l'autorització inicial d’aquesta i acreditar el pagament de la
taxa corresponent a l'exercici que es pretén prorrogar.
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CAPÍTOL 5. RESTABLIMENT DE LA LEGALITAT.
Article 26. Compatibilitat de responsabilitats.
Les responsabilitats administratives que resulten del procediment sancionador seran compatibles amb
l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la
indemnització pels danys i perjuís causats. La retirada de les instal·lacions il·legals o la suspensió del
seu funcionament podrà acordar-se com a mesura cautelar al temps de disposar-se la iniciació del
corresponent procediment sancionador.

Article 27. Inspecció.
La funció inspectora serà exercida per funcionaris públics, podent estos ser assistits per personal no
funcionari de la corresponent administració
El personal d'inspecció tindrà les facultats pròpies del desenrotllament d’aquesta funció, i en particular
les següents:

a) Accedir, prèvia identificació i sense notificació prèvia, a les instal·lacions.
b) Alçar les actes d'inspecció.
c) Requerir informació i procedir als exàmens i controls necessaris que asseguren el compliment
de l'ordenança.
3. Els titulars prestaran al personal d'inspecció tota l'assistència necessària per a facilitar el millor
desenrotllament possible de la seua funció, i perquè puguen dur a terme qualsevol visita de
l'emplaçament, així com la presa de mostres, arreplega de dades i obtenció de la informació necessària
per a l'exercici de la seua missió.

Article 28. Instal·lacions sense autorització.
En exercici de les potestats de recuperació d'ofici dels béns i del seu ús comú general, els agents de la
Policia Local, queden autoritzats per a ordenar als titulars dels aprofitaments la retirada immediata dels
realitzats sense la preceptiva autorització, o sobrepassant els límits de la concedida, podent, si és el cas,
demanar l'auxili de les Brigades Municipals perquè per estes es procedisca, si és el cas, a desmuntar i
traslladar al magatzem municipal les taules i cadires i la resta d'elements de l'aprofitament
irregularment realitzat.

Article 29. Excés d'elements o superfície sobre allò autoritzat.
El que disposa l'article anterior serà aplicable als elements de mobiliari urbà i qualsevol altre, que
excedisquen dels termes permesos, això sense perjuí de la possible revocació de l'autorització atorgada
o de la denegació de la renovació corresponent.
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Article 30. Revocació.
En tot cas, les autoritzacions que s'atorguen per a la implantació de qualsevol instal·lació prevista en
esta Ordenança sobre sòl públic ho són a títol de precari i condicionades al compliment de les
prescripcions i mesures correctores establides en aquesta.
L'ajuntament podrà disposar la seua revocació en cas d'incompliment de les condicions establides en
l'autorització, necessitats d'ordenació del trànsit o altres circumstàncies d'interés públic i general així
ho aconsellen.
La revocació, que no donarà a l'interessat cap dret a ser indemnitzat, s'acordarà prèvia la tramitació del
corresponent expedient i oïda el titular interessat.
D'acordar-se esta, es requerirà al titular de la instal·lació perquè procedisca a la seua retirada en el
termini que s'indique, amb l'advertència que, en cas d'incompliment, es disposarà la realització a costa
seua pels servicis municipals.

Article 31. Incompliment de les condicions mediambientals.
Sense perjuí del que disposen els articles anteriors, l'incompliment de les condicions d'índole ambiental
previstes en la legislació autonòmica per a la protecció del medi ambient i la contaminació acústica,
determinarà la suspensió immediata de l'activitat procedint-se a la seua retirada o precintat en cas
d'incompliment.

Article 32. Mesures provisionals.
1. Una vegada iniciat el procediment sancionador, l'òrgan competent per a imposar la sanció podrà
adoptar alguna o algunes de les següents mesures provisionals:

a) Retirada de la terrassa.
b) Suspensió temporal de l'autorització.
2. Els funcionaris que exercisquen funcions d'inspecció en esta matèria, en exercici de la potestat de
recuperació d'ofici dels béns i de l'ús comú general, podran ordenar als titulars dels aprofitaments la
retirada immediata d'aquelles terrasses que no tinguen l'autorització preceptiva o que sobrepassen els
límits de la concedida.

CAPÍTOL 6t. INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 33. Infraccions.
Són infraccions a esta Ordenança les accions o omissions que contravinguen el que disposa aquesta.
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Article 34. Subjectes responsables.
Seran responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions.

Article 35. Classificació de les infraccions.
Les infraccions a esta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions lleus:
a) La falta d'ornament o neteja de la instal·lació o del seu entorn.
b) L'incompliment de l'horari d'inici o de tancament en menys de mitja hora.
c) La falta d'exposició en lloc visible per als usuaris, veïns i agents de l'autoritat del document
d'autorització i del pla de detall.

d) Emmagatzemar o apilar productes, envasos o residus en la zona de terrassa o en qualsevol altre
espai de la via pública.
e) L'incompliment de qualsevol altra obligació prevista en esta Ordenança que no siga
constitutiva d'infracció greu o molt greu.
2. Són infraccions greus:
a) La comissió de tres infraccions lleus dins del període d'autorització anual o de temporada.
b) L'incompliment de l'horari d'inici o de tancament en més de mitja i menys d'una hora.
c) La instal·lació d'elements de mobiliari urbà no previstos en l'autorització o en major nombre
dels autoritzats.
d) L'ocupació de superfície major a l'autoritzada en més del deu i menys del vint-i-cinc per cent o
l'incompliment d'altres condicions de la delimitació.
e) El servici de productes alimentaris no autoritzats.
f) La carència del segur assenyalat en l'article 8.
g) La producció de molèsties acreditades als veïns o transeünts derivades del funcionament de la
instal·lació.
h) La instal·lació d'instruments o equips musicals o altres instal·lacions no autoritzades.
i) L'ocultació, manipulació o falsedat de les dades o de la documentació aportada amb vista a
l'obtenció de la corresponent autorització.
j) L'excés en l'ocupació quan implique una reducció de l'ample lliure de la vorera o pas de
vianants en més del deu i menys del vint-i-cinc per cent.
k) La falta de presentació del document d'autorització i del pla de detall als agents de l'autoritat o
funcionaris competents que ho requerisquen.
l) L'incompliment de l'obligació de retirar el tendal, quan procedisca.
m) La col·locació de publicitat sobre els elements de mobiliari de la terrassa.
3. Són infraccions molt greus:
a) La comissió de tres faltes greus en el període d'autorització.
b) La instal·lació de terrasses sense autorització o fora del període autoritzat.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

La cessió de l'explotació de la terrassa a persona diferent del titular de l'establiment principal.
L'ocupació de superfície major a l'autoritzada en més del vint-i-cinc per cent.
L'incompliment de l'orde de suspensió immediata de la instal·lació
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 esta ordenança.
La celebració d'espectacles o actuacions.
L'excés en l'ocupació quan implique una reducció de l'ample lliure de la vorera a pas de
vianants de més del vint-i-cinc per cent.
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.
L'incompliment de l'horari d'inici o de tancament en més d'una hora.

Article 36. Sancions.

1. La comissió de les infraccions previstes en esta Ordenança comportarà la imposició de les sancions
següents:
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 200,00 Euros.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 600,00 Euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de 1.000,00 Euros.
2. La comissió de les infraccions molt greus podrà comportar, a més, la revocació de l'autorització
concedida i/o la imposició de la sanció accessòria d'inhabilitació per a l'obtenció d'autoritzacions
d'esta naturalesa per un període de fins a cinc anys.

Article 37. Procediment.
La imposició de les sancions regulades en esta ordenança requerirà la prèvia incoació e Instrucció del
procediment corresponent, el qual se substanciarà d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
el seu reglament de desplegament aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost pel qual s'establix
el procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora. 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.

Article 38. Autoritat competent.
L'autoritat competent per a la incoació i resolució dels procediments sancionadors serà l'alcaldia qui
podrà delegar el seu exercici en el Regidor que tinga atribuïda la competència, gestionant-se els
expedients sancionadors a través del departament corresponent.
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Article 39. Prescripció i Caducitat.
Seran aplicables a les infraccions i sancions establides en esta Ordenança els terminis de caducitat i
prescripció d'infraccions i sancions establits en l'article 132 de la Llei 30/1992, reguladora del règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i article 6 del Reial
Decret 1309/93, de 4 d'agost que aprova el reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
A la data d'entrada en vigor de la present ordenança quedaran sense efecte i perdran la seua vigència la
totalitat d'autoritzacions de terrasses concedides en el terme municipal.
Els interessats hauran de sol·licitar una nova autorització dels aprofitaments, ajustada a les
prescripcions de la present ordenança, per al que s'habilita un període excepcional de sol·licitud que
finalitzarà el dia xx de xxxxxxxxxxxxx de 201x.

DISPOSICIÓ FINAL
L'ordenança entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament i publicat el seu text íntegre en el
BOP, finalitzat el termini de 15 dies establit en l'article 65.2 LBRL.
DILIGÈNCIA:
* APROBACIÓ INICIAL: 05/04/2016
*APROBACIÓ DEFINITIVA:06/06/2016
* PUBLICACIÓ INTEGRA EN EL B.O.P: 17/06/2016
Rafelbunyol a 20 de juny de 2016
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