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Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires i altres elements auxiliars en terrasses
vinculades a establiments d'hostaleria i restauració
Àrea de Tresoreria
ARTICLE 1.- OBJECTE
La present Ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic i tècnic al fet
que ha de sotmetre's l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, ombrel·les,
parasoles i/o tendals, que amb caràcter temporal es vagen a instal·lar en domini
públic del terme municipal de Massanassa.
ARTICLE 2.- FINALITAT
1.- L'ocupació de la via pública amb terrassa, ha d'estar regulada i subjecta a
limitacions i condicions que permeten compatibilitzar, de la millor manera
possible, el citat ús amb el dret dels veïns al descans, així com, garantir la
seguretat, l'accessibilitat, l'autonomia i la no discriminació de les persones.
2.- L'ocupació de la via pública per a activitat de terrasses vinculades a
establiments que exerceixen l'activitat d'hostaleria o restauració, en aquesta
localitat, estarà subjecta a la corresponent autorització municipal.
S'iniciarà el corresponent procediment administratiu a instàncies dels interessats
que, segons la normativa vigent, disposen de llicència d'obertura o ostenten el dret
a exercir activitats contemplades en el Catàleg d'Espectacles Públics i Activitats
Recreatives de l'annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics, modificada per la Llei 6/2018 de 12
de març de la Generalitat Valenciana.
3.- Les autoritzacions d'ocupació de la via pública s'atorgaran a precari, excepte el
dret de propietat sense perjudici de tercers, exclusivament per a taules i cadires,
ombrel·les, tanques de protecció que delimiten l'espai autoritzat, parasoles,
tendals, sense que s'excedisca en els metres quadrats autoritzats. Tot això previ
informe de la Policia Local i documents emesos pel Servei Tècnic Municipal
d'Urbanisme. I per períodes establits en la mateixa autorització, que podran
concedir-se per a:


Període anual, de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any a què es
referisca.



Període semestral, de l'1 de gener al 30 de juny i 1 de juliol a 31 de
desembre de l'any a què es referisca.



Període trimestral, qualsevol dels trimestres naturals de l'any a què es
referisca.

ARTICLE 3.- ELEMENTS AUTORITZABLES
1.- Seran autoritzables en ocupació de via pública amb terrassa, els següents
elements:
1.1.- Taules i cadires: S'admetrà, únicament, aquell mobiliari fabricat a
base d'alumini, medul·la de fusta, de vímet i altres materials especialment
tractats, que complisquen amb els requisits de qualitat i durabilitat,
adequats i concordes en l'entorn.
El mobiliari i els elements auxiliars, tals com ombrel·les, parasoles,
tendals i tanques perimetrals, si escau; hauran de garantir la seguretat, la
no discriminació de les persones, així com l'accessibilitat. No es permetrà
en cap cas, vol en calçada més enllà del perímetre exterior de l'ocupació
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de qualsevol element auxiliar, tot això per a salvaguardar la seguretat
viària. Per al cas de vorera o zona per als vianants, ha de garantir, en
qualsevol cas i en tot moment, la banda lliure per als vianants o itinerari
accessible, determinada per la normativa d'eliminació de barreres
arquitectòniques vigent; en funció del nivell d'accessibilitat existent a
l'entorn de que es tracte.
1.2.- Elements auxiliars o complementaris a la instal·lació de taules i
cadires autoritzables, en concret ombrel·les, parasoles i/o tendals:
1.2.1. Ombrel·les. Les ombrel·les se subjectaran mitjançant una
base de suficient pes, de manera que no produïsquen cap
deterioració al paviment i no supose perill per als usuaris i vianants,
no podent subjectar-se al paviment.
1.2.2. parasol o tendal. S'entendrà per parasol o tendal aquell
element auxiliar consistent en una coberta de tela, lona o similar
per a protecció del sol i la pluja; ancorat a façana; podent disposar
d'un màxim de tres costats tancats; en cas d'ancoratge dels mateixos
a la via pública, la instal·lació es desmuntarà tots els dies una
vegada finalitze l'horari diari autoritzat i es tornarà a muntar
l'endemà.
1.3. Els referits elements hauran de complir les següents condicions
generals.


En tendals, els tancaments hauran de complir les següents condicions:
1) L'altura mínima del tancament superior sobre la rasant de la
vorera o nivell del sòl de terrassa, estaran situats 2,20 metres/3
metres en funció de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat;
per a garantir el pas dels vianants. Aquest tindrà vessant suficient
per a l'evacuació de les aigües de pluja cap a la calçada, mai cap a
la vorera. L'ample del tancament no podrà ser superior a l'ample de
façana de l'activitat, respectant en tot cas l'arbratge existent o
mobiliari urbà.
2) Els tancaments laterals, en qualsevol cas, sempre hauran de ser
plegables o enrotllables i de fàcil desmuntatge, així com
transparents en una part de la seua superfície. Havent d'arreplegarse al tancament diari de l'activitat.
3) La seua composició serà de lona, fibra acrílica o similar, en tot
cas, de material hidròfug i classificació de resistència al foc M2
(conforme a la UNEIX 23727), impermeable i resistent a l'acció dels
elements, a l'esquinçament i abrasió, a la floridura.
4) En relació als materials, podran ser de qualsevol color i to, llevat
que previ informe motivat evacuat pels Serveis Tècnics Municipals,
s'estime convenient un color i to específic atesa la zona o ubicació
concreta en què es pretenga la instal·lació, sent emès el mateix en
l'informe tècnic municipal previ a la instal·lació (fitxa tècnica). Tot
això sense perjudici que aquest Ajuntament puga establir
determinats requisits d'uniformitat entre els diferents establiments
d'una zona urbana en concret, quan així ho requerisca l'entorn de
l'espai públic en el qual s'instal·le la terrassa, d'acord amb la realitat
arquitectònica d'aquella.
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Els tendals i parasoles estaran dissenyats de tal forma que no
representen cap perill per a vianants i usuaris, disposant de les
certificacions tècniques que acrediten el compliment de la normativa
vigent, i especialment, la seua resistència al vent i classe de reacció al
foc de la lona.



Per a concedir l'autorització d'ocupació de via pública per a taules i
cadires, seran preceptius, els informes favorables de la Policia Local,
respecte a la seguretat viària; i de l'Àrea d'Urbanisme en relació a les
condicions tècniques d'instal·lació.

ARTICLE 4.- CONDICIONS GENERALS DE L'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
AMB TERRASSA
a) En cap cas, l'explotació de la terrassa podrà ser independent de l'establiment al
qual estiga vinculada.
b) L'autorització d'ocupació de via pública amb terrassa sempre es concedirà per a
una superfície concreta expressada en metres quadrats. La superfície autoritzable
no podrà superar el 50% de la superfície del local principal, exclòs locals
secundaris utilitzats com a magatzem.
c) No es podrà autoritzar ocupació de via pública amb terrasses, en voreres amb
una amplària inferior a la necessària per a permetre la instal·lació, així com el
manteniment de l'itinerari per als vianants accessible o la banda lliure per als
vianants, definits per la normativa vigent d'accessibilitat; en funció del nivell
d'accessibilitat existent a l'entorn de que es tracte.
#Referent a això, es mantindrà un itinerari per als vianants accessible, amb una
amplària lliure de pas, no inferior a 1,80 metres (excepcionalment de 1,50 metres
per a zones urbanes consolidades), atesa la definició de l'Ordre VIV 561/2010 d'1
de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics
urbanitzats o norma que la substituïsca, per als elements que es pretenguen fixar
al paviment (estructura portant del tendal, tanques de protecció, etc.).
Addicionalment, i atesa l'exigència establida en l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la
Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004,
de 5 de març del Consell de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en el mitjà
urbà, o norma que la substituïsca; els itineraris per als vianants hauran de tenir
una banda lliure per als vianants mínima de 1,5 metres d'ample i una altura de 3
metres lineals lliures d'obstacles, incloent els ocasionals o eventuals, entenent per
tals els elements vinculats a l'autorització i que no es pretenga ancorar al sòl; tals
com taules, cadires, ombrel·les, etc. Tot això per a nivells d'accessibilitat amb
caracterització de “adaptat”.
En relació a aquesta última qüestió, per a espais urbans consolidats, es podrà
validar una banda lliure per als vianants, amb les exigències establides en la norma
de referència per a un nivell “practicable”, salvaguardant en tot moment, l'ús de
l'espai d'una forma autònoma per persones amb discapacitat; podent reduir-se
l'amplària lliure d'obstacles a 1,2 metres i l'altura a 2,2 metres.
d) L'ocupació haurà de realitzar-se ajustant-se a les especificacions establides de
forma expressa en la present ordenança; no obstant això, els tècnics municipals
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poden interpretar l'aplicació de la mateixa a casos concrets, particulars i singulars;
sempre que se salvaguarden els criteris generals de seguretat, accessibilitat, etc.
En cas que sorgisquen dubtes en relació a l'aplicació de les exigències establides en
la present ordenança, qualsevol interessat podrà plantejar la consulta
corresponent per Registre General d'Entrada, que serà informada per l'Oficina
Tècnica competent, a fi de concretar les condicions d'implantació.
e) L'autoritzat en l'ocupació de via pública està obligat a mantenir en perfectes
condicions de neteja i salubritat la superfície autoritzada per a ocupar la via
pública, havent d'adoptar les mesures oportunes en relació al funcionament diari
de l'ús autoritzat.
f) El titular de l'autorització d'ocupació està obligat a mantenir en perfectes
condicions els mitjans emprats per a la instal·lació, de manera que no ocasionen
perjudicis a tercers. No obstant això, haurà de tenir subscrita una pòlissa
d'assegurances de responsabilitat civil de l'establiment, que ha de donar cobertura
expressa als possibles incidents o danys que puguen produir-se o derivar-se de
l'ocupació de la via pública per a terrassa que pogueren derivar-se de la
instal·lació i el funcionament de l'activitat.
g) Quan les taules i cadires no es troben instal·lades o a l'hora del tancament, la
zona de la via pública l'ocupació de la qual amb les mateixes haja sigut autoritzada
haurà de quedar lliure i expedita sense que es puga utilitzar un altre tipus
d'objecte o material substitutiu.
h) En les zones de la via pública autoritzades no es podran situar equips
reproductors de música, altaveus, televisors i altres aparells similars, ni situar
tarimes o escenaris per a execució de música i/o actuacions en directe.
i) L'autoritzat estarà obligat a deixar la via pública en les mateixes condicions que
tenia abans d'efectuar l'autorització, així com a reposar el paviment que es veja
afectat, una vegada s'extingisca l'autorització concedida.
j) Totes les ocupacions efectuades sobre la calçada hauran d'estar deguda i prou
senyalitzades a l'efecte d'advertir als conductors de la presència d'aquestes, així
com donar protecció als possibles usuaris.
k) L'ocupació de via pública amb terrassa, no es podrà autoritzar en llocs que
obstaculitzen o dificulten els passos de vianants, accés a habitatges, a vestíbuls
d'edificis, a locals de pública concurrència o a edificis de Servei Públic, tals com
col·legis, instituts, etc., parades de transport públic, ni quant dificulten totalment
o parcialment la visibilitat de la senyalització de trànsit. Igualment, es deixaran
lliures guals permanents; zones de càrrega i descàrrega i eixides d'emergència, de
manera que no dificulten l'entrada o eixida ni impedisquen la visió.
l) En el supòsit que l'autorització d'ocupació de via pública, estarà subjecta a més
de la legislació vigent, a la prèvia valoració de la seua idoneïtat i oportunitat de
manera motivada, a l'efecte de la qual se sol·licitaran els pertinents informes,
evacuats a aquest efecte pels Serveis Tècnics i Policia Local de Massanassa.
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ARTICLE 5.- PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS PER A L'OBTENCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A TERRASSA
1.- Per a l'obtenció de l'autorització municipal de l'ocupació de la via pública amb
taules i cadires amb o sense parasol/tendal segons les definicions i regulació
establida anteriorment, se seguirà el següent procediment:
1.1.- Prèviament a la sol·licitud de l'autorització d'ocupació de via pública
amb terrassa, es recaptarà de l'àrea d'urbanisme la fitxa tècnica validada
per està, amb data i segell, amb la finalitat de no generar costos
innecessaris a l'interessat; i confirmar prèviament la possible ocupació de
la via pública a aquests, dotant al mateix temps, d'agilitat al procediment
administratiu per a l'obtenció de la citada autorització de la pretesa
ocupació de via pública.
Se sol·licitarà per l'interessat la citada fitxa tècnica, mitjançant instància
general d'autorització per a ocupació del domini públic amb terrassa, per
Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, per qualsevol dels mitjans
previstos en la legislació vigent, amb un mes d'antelació al període de la
pretesa ocupació. On s'exposarà el nom de l'establiment o activitat,
l'emplaçament, el titular, CIF/NIF del titular, domicili a l'efecte de
notificacions, número de telèfon de contacte (fix i/o mòbil), correu
electrònic, superfície útil de l'establiment, nombre de metres que es
pretén ocupar, nom i número de la via pública a ocupar indicant si és en
calçada, en vorera, en zones per als vianants, en places, en parcs, període
d'ocupació (anual, semestral o trimestral) i s'acompanyara de croquis no
tècnic de la pretesa ocupació amb les restants característiques dels
elements auxiliars.
Aquesta fitxa tècnica, emesa pel Servei tècnic competent, contindrà les
dades del prestador requerits en la instància.
La citada fitxa tècnica, validada pel departament d'urbanisme, té
naturalesa de consulta prèvia, sense que la mateixa habilite a l'ocupació
de la via pública amb terrassa en ella indicada; pel que no eximeix de la
preceptiva sol·licitud d'autorització de la forma seguidament detallada.
1.2.- Els interessats després de la notificació de la citada fitxa tècnica
validada, podran presentar la sol·licitud d'autorització d'ocupació de
domini públic amb terrassa pretesa, per Registre General d'Entrada
d'aquest Ajuntament, per qualsevol dels mitjans previstos en la legislació
vigent, amb un mes d'antelació al període de la pretesa ocupació.
Sol·licitud que s'haurà de formular mitjançant instància establida als
efectes, que es podrà recaptar en la seu electrònica d'aquest Ajuntament o
en qualsevol de les oficines destinades a aquest efecte. Instància, a la qual
s'haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta.
Aquesta documentació haurà de comprendre almenys: Acreditació de la
representació o poder suficient si escau i autoliquidació pagada en entitat
col·laboradora. No es tramitarà aquella sol·licitud que no acredite el
pagament de la taxa mitjançant l'abonament de l'autoliquidació
corresponent.
1.3.- L'Ajuntament, Àrea d'Urbanisme, després d'acarament de la
documentació presentada iniciarà el corresponent procediment
administratiu a fi de la concessió de l'autorització d'ocupació de via pública
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sol·licitada, adjuntant d'ofici l'informe de la Policia Local, fitxa tècnica
validada i, si escau, informe tècnic favorable, emès prèviament pel servei
tècnic d'urbanisme. El citat procediment administratiu conclourà
mitjançant resolució d'Alcaldia que serà notificat a l'interessat i comunicat
als departaments corresponents d'aquest Ajuntament. Tot això, sense
perjudici de la possible inspecció dels serveis tècnics.
1.4. En el cas de la instal·lació de tendal amb o sense tarima, l'aportació
del certificat tècnic d'instal·lació, es realitzarà una vegada executada
aquesta instal·lació i es presentarà a l'Ajuntament mitjançant Instància
General, fent esment a l'expedient administratiu.
ARTICLE 6.- MANERA D'EXECUTAR L'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
TERRASSA
1.- L'ocupació de la via pública per a terrasses s'executarà de conformitat amb les
següents normes:
a) L'ocupació haurà de col·locar-se, per regla general, enfront de la façana
sol·licitant, en el cas d'ocupació de calçada hauran de col·locar-se pegades
a la vorada de la vorera i sense depassar, en cap cas, els límits de
l'estacionament previst en el costat de la calçada a ocupar.
b) En les zones que la instal·lació de terrasses no afecte el trànsit rodat
(carrers per als vianants, places, avingudes, voreres de gran amplitud…) es
delimitarà la zona tenint en compte:


Que no podran instal·lar-se taules en els dos costats del passeig
central de les avingudes



Haurà de reservar-se, en tot cas, el suficient espai perquè no
s'interrompa el pas de vianants, sense que hagen de sortejar les
taules i cadires instal·lades.



Que no podran autoritzar-se aprofitaments en jardins i zones
enjardinades del sòl urbà d'ús global predominant residencial;
excepte en els supòsits de quioscos municipals que porten inclòs
aquest ús en l'autorització demanial.

c) En les zones on existisca canvi trimestral o semestral d'aparcament,
l'autorització serà solament del costat de la calçada on està situada
l'activitat, és a dir, no es podrà instal·lar la terrassa en l'altra part de la
calçada per motius de seguretat viària i prevenció de riscos.
d) Quan la terrassa supere l'ample de la línia de façana de l'establiment,
podrà autoritzar-se excepcionalment si s'acredita, per qualsevol mitjà
admès en dret, la conformitat de les persones o entitats titulars de
l'activitat immediatament contigus als quals es pretenga instal·lar la
terrassa, i com a màxim un per cada costat.
No es podrà instal·lar la terrassa enfront de l'accés a habitatges. En aquest
cas, aquest accés a immoble no computarà a l'efecte del límit del paràgraf
anterior.
Si algun o tots dos immobles confrontants foren un local sense activitat, el
consentiment haurà de prestar-lo de forma expressa el propietari de
l'immoble. En els supòsits de Comunitat de Propietaris, la conformitat
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s'acreditarà mitjançant escrit signat per la persona que ostente la
Presidència o el representant legal d'aquella.
e) Tots els elements que componguen la instal·lació, estaran dissenyats de
tal forma que no representen cap perill per a vianants o vianants i usuaris
de la pròpia terrassa.
f) En el supòsit d'ocupació de via pública per a terrassa amb tendal amb
tancaments, només podrà autoritzar-se per a període anual.
ARTICULE 7.- SENYALITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AUTORITZADA PER A L'OCUPACIÓ AMB
TERRASSA
1. La superfície de via pública autoritzada es delimitarà per l'Ajuntament i
s'executarà o pintarà pel titular o propietari de l'activitat amb línies de 25 X 7 cm
en angle recte i color verd en la vorera i/o calçada, marcant el perímetre
autoritzat. Per resolució d'Alcaldia s'aprovarà, si escau, el model de cartell
senyalitzador que haurà d'instal·lar-se pel titular de l'ocupació en lloc visible i que
acreditarà aquesta autorització. Aquest cartell per raons d'homogeneïtat serà
lliurat per l'Ajuntament.
2. Es delimitarà pels interessats o prestadors la zona d'ocupació de via pública en
calçada amb la col·locació de les corresponents tanques perimetrals no fixes,
d'estil tradicional que limiten la zona autoritzada, d'acord amb la fitxa tècnica
valguda per l'àrea d'urbanisme, en trams i dimensions màximes de 2 metres de
llarg.
3. El cost del senyal i la pintura serà a càrrec de l'interessat.
4. Passat el període d'autorització d'ocupació de la via pública, l'interessat haurà
de retirar el cartell senyalitzador. Si no ho fera així, executarà la retirada aquest
Ajuntament a càrrec de l'interessat, sense necessitat de previ avís.
5. Tot deterioració o pèrdua de la senyalització serà a compte i càrrec de
l'interessat, titular de corresponent autorització de l'ocupació de via pública.
ARTICLE 8.- HORARI AUTORITZAT PER A L'OCUPACIÓ REFERIDA
1.- S'estableix l'horari autoritzat per a l'ocupació de via pública autoritzada, en els
següents termes:


A partir de les 8.00 hores i fins a les 1.30 hores, tant en dies laborables
com en dissabtes i festius.



Mitjançant Resolució d'Alcaldia es podrà modificar els citats horaris
d'obertura i tancament dins del període estival segons dispose la normativa
autonòmica.

2. El titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
3. Totes les cadires i taules anteriorment ressenyades hauran de tenir els extrems
de les potes amb gomes per a minimitzar el soroll per arrossegament d'aquestes.
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4. Durant l'horari en què romanga instal·lada i en funcionament la terrassa, no
podran registrar-se nivells de recepció sonors de la mateixa superiors als establits
en la legislació vigent en matèria de contaminació acústica.
5. En la resolució per la qual s'autoritze aquest tipus d'usos del domini públic
s'establirà la limitació concreta del nivell sonor durant el període autoritzat.
6. L'incompliment per l'entitat organitzadora de les condicions que s'establisquen
en l'autorització municipal, especialment aquelles referents a horari i límits
sonors, implicarà que, una vegada siga ferma la sanció pecuniària imposada, no se
li autoritzarà l'ocupació del domini públic en el que reste d'any, a partir de la data
en què adquirisca fermesa aquella, ni tampoc per a l'anualitat següent; el que
tindrà la naturalesa jurídica de revocació-sanció.
ARTICLE 9.-CONTROL DE L'OCUPACIÓ
1. No es podrà ocupar la via pública per a terrassa fins que el
sol·licitant/interessat est en poder de la corresponent autorització de via pública
amb terrassa i la mateixa estiga degudament emplaçada d'acord amb la fitxa
tècnica validada i la legislació vigent.
2. L'incompliment de les condicions establides podrà donar lloc a la revocació de
l'autorització concedida.
3. La Policia Local i els Serveis d'Inspecció de l'Àrea de Gestió d'Ingressos si escau,
vetlaran per l'estricte compliment de les normes i condicions d'ús de l'autorització
concedida, als efectes de la qual es tindrà en compte tant el caràcter
d'autorització per a l'ocupació de la via pública concedida com excedir de
l'autorització concedida, si escau. Tota infracció serà objecte de la formulació de
la corresponent denúncia i sanció.
4. En casos puntuals i degudament justificats, l'Ajuntament podrà suspendre
temporalment l'ocupació, sense perjudici del que es disposa en l'ordenança
reguladora de la taxa d'ocupació, si escau.
5. En els supòsits en els quals es pretenga instal·lar a la terrassa elements
generadors de calor o fred, s'adjuntarà a la sol·licitud d'ocupació de via pública,
amb la documentació requerida a la instància.
No podrà autoritzar-se la instal·lació d'estufes a menys de 2’00 metres de la línia
de façana d'algun immoble, ni d'altres elements, tals com arbres, fanals, etc.
En tot cas, l'interessat haurà de disposar d'extintors de pols ABC, eficàcia 21A113B, en lloc fàcilment accessible.
En el cas de l'ús de vaporitzadors d'aigua, haurà de comptar amb les revisions
periòdiques preceptives en matèria de legionel·losi, segons el Reial decret
865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a
la prevenció i control de la legionel·losi. BOE núm. 171 18/07/2003 o normativa
vigent.
L'Ajuntament es reserva la potestat de denegar la instal·lació de qualsevol
equipament dels ressenyats, en aquest apartat o uns altres similars; ateses les
específiques circumstàncies que conformen en cada cas concret, tot això per a
vetlar per l'interès general.
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6. Les instal·lacions podran portar publicitat comercial les dimensions de la qual
no superen els 5x10 cm, en el cas d'ombrel·les, i fins a 10x20 cm en cadires; no
admetent-se en els tendals i parasoles, el color dels quals haurà d'harmonitzar amb
l'entorn.
ARTICLE 10.- REVOCACIÓ
1.- Si es produïren problemes en relació amb l'autorització de l'ocupació de la via
pública per queixes raonades dels veïns, necessitats d'ordenació de trànsit o altres
circumstàncies d'interès general, prèvia audiència de l'interessat, aquest
Ajuntament es reserva el dret de revocar l'autorització concedida, sense que
aquesta revocació concedisca a l'interessat dret a cap indemnització ni perjudici
del que establisca l'ordenança fiscal respecte a la taxa. Es podrà revocar
l'autorització mitjançant resolució motivada a fi d'evitar la producció de molèsties
derivades de l'ocupació de la via pública amb terrassa, restablint l'ús comú general
de la via pública.
ARTICLE 11.-RENOVACIÓ
1. Les autoritzacions seran renovables sempre que no es produïsca modificació de
les circumstàncies que es van donar per a l'autorització d'ocupació de via pública
en anys anteriors amb la pretesa ocupació, sempre que se li emetera prèviament,
si escau, fitxa tècnica d'ocupació de via pública validada per l'àrea d'urbanisme
d'aquest Ajuntament o informe tècnic favorable. La renovació únicament requerirà
la presentació de sol·licitud acompanyada d'autoliquidació pagada, amb antelació
d'almenys un mes. S'autoritzarà mitjançant la corresponent resolució d'Alcaldia.
2. En el cas d'haver-hi modificacions de l'autorització de l'ocupació de via pública,
s'haurà de sol·licitar per l'interessat mitjançant la instància establida per a la
sol·licitud d'autorització d'ocupació de la via pública, on declararà la variació o
modificació amb els restants requisits establits per a aquest cas.
3. En cas de canvi de titularitat, arrendament o figura similar de l'activitat,
aquesta circumstància no suposarà modificació, en el període autoritzat, de les
condicions de l'ocupació concedida.
ARTICLE 12.- SANCIONADOR
1.- Subjectes responsables
Seran subjectes responsables les persones físiques o jurídiques titulars de
l'activitat i de l'autorització de l'ocupació de via pública, en les quals es duguen a
terme accions i omissions que vulneren les prescripcions d'aquesta Ordenança.
S'entendran incloses entre aquestes infraccions la realització de qualsevol activitat
instrumental de col·locació de taules i cadires i altres elements contemplats en la
present Ordenança, vulnerant els preceptes d'aquesta.
2.- Infraccions tipificades.
Les infraccions a l'Ordenança Municipal reguladora de Taules i Cadires es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
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1r.- Són infraccions lleus:
a) La falta d'adorn o neteja de la instal·lació o del seu entorn.
b) L'incompliment de l'obligació de retirar el mobiliari de la terrassa,
una vegada finalitzat l'horari del seu funcionament, quan no supere
una hora.
c) La falta d'exposició en lloc visible per als usuaris, veïns i agents de
l'autoritat del document d'autorització de la terrassa.
d) L'incompliment de qualsevol altra obligació prevista en aquesta
Ordenança que no siga constitutiva d'infracció greu o molt greu.
e) La instal·lació d'elements no autoritzats tals com neveres,
mostradors, televisions, butaques, etc.
f) La col·locació de publicitat sobre els elements de mobiliari sense
ajustar-se al que es disposa en aquesta Ordenança.
2n.- Són infraccions greus:
a) La instal·lació de taules, cadires, ombrel·les, parasoles i tendals
sense autorització, quan la seua instal·lació resulte legalitzable.
b) L'incompliment de l'obligació de retirar i arreplegar el mobiliari
de la terrassa, una vegada finalitzat l'horari del seu funcionament,
en més d'una hora.
c) La instal·lació d'instruments, equips musicals, televisors o altres
instal·lacions no autoritzades que ocasionen o puguen ocasionar
molèsties als veïns.
d) L'excés en l'ocupació quan no implique incompliment de la
normativa reguladora de l'accessibilitat de les vies públiques per a
persones amb mobilitat reduïda.
e) La col·locació de publicitat sobre els elements de mobiliari sense
ajustar-se al que es disposa en aquesta Ordenança, de manera
reincident.
f) La falta de reposició del paviment afectat per una instal·lació que
comporte algun tipus d'ancoratge, una vegada extingida
l'autorització.
g) Cuinar o elaborar aliments sense autorització, en l'espai autoritzat
per a ocupar la via pública o en els seus voltants.
3r.- Són infraccions molt greus:
a) La instal·lació de taules, cadires, ombrel·les, parasoles i tendals
sense autorització, quan la mateixa no resulte legalitzable.
b) L'excés en l'ocupació quan implique una reducció de l'ample lliure
de la vorera o pas per als vianants que incomplisca la normativa
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reguladora de l'accessibilitat de les vies públiques per a persones
amb mobilitat reduïda.
c) La producció de molèsties greus als veïns o transeünts derivades
del funcionament de la instal·lació per incompliment reiterat i greu
de les condicions establides en aquesta Ordenança
d) 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.
3.- Sancions.
Les infraccions d'aquesta Ordenança podran donar lloc a la imposició de les
següents sancions, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, 7/1985, de 2 d'abril:
a.- Les infraccions lleus: Multes de 100 fins a 300 euros.
b.- Les infraccions greus: Multes de 301 euros fins a 600 euros.
c.- Les infraccions molt greus: Multes de 601 euros fins a 1.000 euros.
ARTICLE 13.- MODELS DE TAULES I CADIRES A INSTAL·LAR
Els models de taules i cadires a instal·lar es corresponen amb models existents en
el mercat que reuneixen les característiques que s'entenen precises per a la seua
funció, de manera que tots ells són apilables, de material resistent, de fàcil neteja
i de bona qualitat. A aquest efecte de facilitar l'adquisició dels citats elements, la
descripció dels mateixos es realitza amb la intenció que el mobiliari siga de les
característiques definides o similars.
Així mateix, l'Administració podrà, a sol·licitud de l'interessat, autoritzar un model
de taules, cadires i ombrel·les diferents dels que a continuació s'exposen, sempre
que la seua qualitat siga superior a la dels tipus proposats.
I.
II.
III.
IV.

Mesa de fusta natural amb tauler quadrat o amb tauler redó.
Mesa d'alumini, amb tauler d'acer inoxidable quadrat o amb tauler redó.
Silla de fusta natural en respatler i seient.
Silla d'estructura d'alumini, i acabat de làmines de fusta en respatler i
seient.
V. Silla d'estructura d'alumini, amb respatler i seient en el mateix material.
VI. Silla d'estructura d'alumini, amb respatler i seient de polipropilè en
acabats de bona qualitat, i en colors clars.
VII. Ombrel·les de fust de fusta o metàl·lic, amb acabats llisos en plàstic
llavable o tela de lona, en qualsevol color i to, sense ancoratges sobre el
paviment, i amb base de suficient pes per a evitar la seua caiguda.
Totes les cadires i taules anteriorment ressenyades hauran de tenir els extrems de
les potes amb gomes per a minimitzar el soroll per arrossegament d'aquestes.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
No s'autoritzaran les ocupacions regulades en la present Ordenança, que es
pretenguen situar en l'Av. Blasco Ibáñez del municipi.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les autoritzacions existents a l'entrada en vigor de la present Ordenança es
presumiran vàlides durant el termini per al qual van ser concedides. Les possibles
pròrrogues així com les noves autoritzacions hauran de sotmetre's a les
prescripcions d'aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada tota la normativa municipal anterior la regulació total de la qual
o parcial siga contrària a les disposicions d'aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor després de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província (B.O.P) i una vegada transcorregut el termini previst en
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(1 d'agost de 2018).
ANNEX
QUADRE SINÒPTIC TIPUS AUTORITZACIÓ/ELEMENTS AUXILIARS TIPUS AUTORITZACIÓ
TAULES I CADIRES
Tipus autorització

Taules i cadires

Parasol, tendal

Voreres

SI

SI

Zones per als vianants

SI

SI

Places

SI

SI

Calçada sense prohibició
estacionament

SI

SI

Calçada amb estacionament
temporal

SI

SI

HAC-032-1905-va

Ajuntament de Massanassa

13

