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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La present ordenança es dicta a l’empara de les facultats atorgades a les entitats
locals per la Constitució Espanyola i la seua normativa bàsica de desenrotllament, fent
ús de la potestat normativa que tenen atribuïda en virtut dels articles 4 i 84 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 55 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions
Legals Vigents en matèria de Règim Local; i en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana; i en exercici de les seues
facultats de gestió i administració dels béns de domini públic derivades de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques i del Reial
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals.
La publicació d’una nova norma que aglutine la major part dels supòsits
d’autorització d’aprofitaments especials o usos privatius del domini públic municipal,
es feia necessària davant de l’important volum de sollicituds d’ocupació d’este que es
reben diàriament i que plantegen, al seu torn, un amplíssim i variat ventall d’activitats,
installacions i usos al domini públic. Eixe alt nombre de sollicituds, a més, s’ha resolt
davall l’empara legal d’una norma dictada fa quasi vint-i-cinc anys, com és la vigent
ordenança d’activitats, installacions i ocupacions a la via pública de València, en la
qual no es preveuen la majoria de supòsits d’ocupació del domini públic que, no
obstant això, hi són habituals actualment en la pràctica.
Per tant, l’objectiu principal de la norma ha de ser racionalitzar el règim
d’autorització dels aprofitaments especials o usos privatius del domini públic municipal
i harmonitzar-los amb l’ús comú general per la ciutadania, la protecció de la qual serà
prioritària, per a compatibilitzar, en la mesura que siga possible, els interessos públics
i privats.
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La nova ordenança s’ha estructurat per tipus d’activitat a desenrotllar al domini
públic, per a dotar la norma d’una major coherència interna i, sobretot, d’una major
facilitat de consulta i aplicació pràctica, per a tendir a la unificació de criteris,
condicions i procediments d’autorització per a sollicituds de la mateixa naturalesa.
Amb esta voluntat d’unificació, s’han incorporat a esta norma els supòsits fins
ara previstos en les ordenances reguladores de l’ocupació del domini públic municipal
per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars, i d’activitats, installacions i
ocupacions a la via pública de València, a excepció, en este últim cas, d’aquells
supòsits que, pel tipus d’activitat a desenrotllar al domini públic, s’ha considerat que
havien de passar a regular-se en la normativa municipal relativa a la venda no
sedentària.
No es tracta d’una mera refosa de normes, sinó que s’han introduït modificacions
en tots aquells aspectes en què s’havien detectat desajustos i s’hi han incorporat nous
supòsits de fet que no s’havien regulat fins ara, però que eren habituals en la realitat
diària de la ciutat, tot això a fi de millorar el marc jurídic i pràctic de l’ocupació del
domini públic municipal per a obtindre, en definitiva, una gestió municipal més eficaç i
un millor servici a la ciutadania.
En el títol primer s’arrepleguen les disposicions generals encaminades a delimitar
l’objecte i àmbit d’aplicació de la nova norma, a fi d’homogeneïtzar i unificar el règim
jurídic de les ocupacions del domini públic de la ciutat, per mitjà de l’establiment d’un
procediment únic d’autorització i d’uns requisits i condicions comunes.
Les prescripcions aplicables a les ocupacions del domini públic es fan extensives
als espais de titularitat privada i ús públic previstos en el planejament que,
actualment, excepte per a situacions molt puntuals com ara les terrasses
d’establiments d’hostaleria, no tenien una clara regulació legal que assimilara eixes
ocupacions al fet que es produïxen als terrenys de titularitat municipal, i que donen
lloc a nombrosos conflictes en la pràctica. De la mateixa manera, amb caràcter
supletori, els preceptes de l’ordenança seran aplicables a les propietats municipals de
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naturalesa patrimonial, a fi de procurar la major unificació possible en el règim
d’autorització de tots els espais públics de la ciutat.
S’ha optat per excloure expressament de l’àmbit de l’ordenança determinades
situacions d’ocupació del domini públic que es troben actualment previstes en altres
ordenances municipals la regulació de les quals s’ha considerat adequada, i s’ha inclòs
un article de definicions, a fi d’objectivar i unificar conceptes per a procurar la màxima
seguretat jurídica.
En el títol segon es plasma el propòsit expressat anteriorment d’unificar
procediments i requisits comuns a les ocupacions del domini públic municipal. Entre
les principals novetats s’hi pot destacar l’establiment d’un termini general d’antelació
mínim, respecte a la data prevista d’ocupació, per a la presentació de sollicituds; o
que les peticions per a dur a terme en un mateix espai públic distintes activitats es
resoldran en una única resolució que es pronunciarà sobre l’ocupació del sòl, l’activitat
a desenrotllar-hi i les installacions que s’hi autoritzen.
Tenint en compte la rellevància a la nostra ciutat de la installació de terrasses al
domini públic, s’ha dedicat el títol tercer en exclusiva a esta matèria que, fins al
moment, comptava inclús amb una ordenança pròpia. La filosofia de la nova regulació
ha sigut mantindre tot el que s’ha considerat que, fins a la data, ha funcionat
adequadament; i procurar, alhora, corregir tot allò que la pràctica diària ha demostrat
que era susceptible de ser millorat, per a aconseguir la major harmonització possible
entre els diferents interessos convergents en este tipus d’autoritzacions. Una de les
principals novetats és la fixació d’uns límits màxims d’ocupació, segons uns criteris
que possibiliten la proporcionalitat i l’equilibri entre els diversos establiments. Eixos
criteris són: la capacitat interior, la superfície del local i l’amplària de façana, als quals
podran aplicar-se, a més, correccions que ajuden a evitar la saturació de terrasses a
determinats àmbits.
Altres aspectes ressenyables de la nova regulació són: l’obligació de senyalitzar
per mitjà de pintura al paviment els límits del domini públic autoritzat; l’augment de la
banda lliure de vianants una vegada installada la terrassa, que passa d’1,20 a 1,50
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metres; permetre l’ocupació del domini públic amb terrasses a voreres d’amplària
inferior a 3 metres, sempre que es respecte la banda lliure de vianants d’1,50 metres;
o l’establiment de condicions especials en espais singulars, com el districte de Ciutat
Vella, les zones verdes i enjardinades, els carrers de vianants, places, xamfrans,
bulevards o a les pedanies.
En el títol quart es regulen les activitats festives de caràcter popular i festivitats
tradicionals valencianes. Ací s’ha procurat unificar i simplificar procediments, requisits i
condicions d’activitats molt diverses, sense perdre de vista les peculiaritats que la
tradició, usos o costums puguen imposar a determinades situacions singulars, però
sempre dins d’un marc de coordinació i de manera que una mateixa resolució oferisca
cobertura a l’ocupació del sòl, l’activitat que es pretenga desenrotllar-hi i les
installacions que per a això siguen necessàries. A més, es vigilarà especialment el
compliment de la normativa en matèria de seguretat, sanitat i contaminació acústica,
per a diferenciar les exigències que, en determinats àmbits o en una data concreta,
justifiquen un tractament singular. Respecte a les activitats amb repercussió sonora,
com ara revetles o concerts al domini públic, s’establixen unes limitacions especials
que afecten tant els subjectes autoritzables, com les dates de realització i les possibles
ubicacions.
En els títols quint i sext es regulen algunes activitats que no comptaven fins ara
amb una previsió normativa municipal expressa, com és el cas de les ocupacions amb
motiu

de

rodatges

audiovisuals,

les

unitats

mòbils

per

a

retransmissió

d’esdeveniments, les taules petitòries i collectes, o d’una matèria que requerix una
especial vigilància i control com són els circs i atraccions firals. També s’hi ha efectuat
una regulació detallada de les actuacions musicals i altres activitats artístiques al
domini públic: amb fixació d’unes zones susceptibles d’autorització; limitació del
nombre d’autoritzacions a les dites zones, amb preferència als qui acrediten
experiència, titulació o estudis directament relacionats amb l’activitat artística de què
es tracte; i s’hi han establit determinades condicions per a poder autoritzar-hi
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l’activitat quant a horaris o emplaçaments, amb diferenciació d’un règim especial per a
les activitats artístiques amb repercussió sonora.
Quant a la regulació continguda en el títol sèptim, era necessari també fixar les
condicions i requisits objectius per a l’ocupació del domini públic en ocasió de la
celebració d’esdeveniments esportius, incloent-hi les previsions per a la resta
d’activitats i installacions que, derivades d’aquells, també es desenrotllen o ubiquen
en els esmentats espais, les quals, moltes vegades, quedaven sense una cobertura
legal adequada.
En el títol octau s’han agrupat les ocupacions del domini públic municipal amb
contenidors de mobles i objectes i de roba i calçat, les quals no tenien una regulació
específica, a pesar de constituir en la pràctica un supòsit habitual d’ocupació que no
podia demorar més la seua incorporació a la normativa municipal. Els contenidors de
mobles i objectes es regulen amb un procediment senzill en què es vigila especialment
que no siguen reflex d’obres encobertes. Respecte als de roba i calçat, que s’havien
multiplicat a la nostra ciutat en els últims anys sense cap control, s’ha procurat que no
es perda de vista la finalitat social que pot tindre l’arreplega d’este tipus de residus,
encara que siga de forma indirecta, de manera que se n’autoritza la installació al
domini públic per mitjà de la subscripció de convenis amb entitats sense ànim de lucre
i fins socials que complisquen una sèrie de requisits.
En el títol nové s’han inclòs altres situacions d’ocupació del domini públic que no
encaixaven clarament en les anteriors classificacions. Alguns dels supòsits ací regulats
ja estaven previstos en l’anterior normativa municipal i no s’ha considerat oportú
realitzar modificacions substancials quant a les coses allí preceptuades, com és el cas
de les cabines telefòniques o la installació d’elements per a la protecció de voreres.
També s’han incorporat al text de l’ordenança altres ocupacions habituals en la
pràctica que no tenien regulació, de manera que, en este sentit, cal destacar els
supòsits d’extensió de l’activitat comercial al domini públic, amb subjecció a
autorització i control d’algunes installacions a l’exterior dels establiments comercials,
per tal que puga compatibilitzar-se este ús especial de la via pública amb el normal
Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

21 de 241

trànsit de vianants i amb la normativa d’accessibilitat. Ací s’hi inclourien, entre altres,
des dels expositors de gènere, la venda de mercaderia a l’exterior de l’establiment
amb motiu de determinats dies, els elements per a adorn o ornament del local, els
caixers automàtics o els esdeveniments comercials que generen la permanència
prolongada de persones al domini públic.
En matèria de quioscos al domini públic subjectes a concessió, amb el títol desé
s’ha buscat homogeneïtzar, en la mesura que ha estat possible, la regulació aplicable
als quioscos de premsa, els de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), els
destinats a la venda de flors i els quioscos bar, per tal de respectar les peculiaritats de
cada un d’estos, però tenint en compte aspectes com: els requisits de les persones o
entitats concessionàries, els supòsits de trasllat del quiosc o suspensió de la
concessió, la figura del collaborador, la subrogació de terceres persones, etc.
El títol onzé arreplega el règim sancionador. S’hi tipifica el quadre d’infraccions i
sancions corresponents a les conductes previstes en l’ordenança, procurant, abans
que res, dur a terme una regulació actualitzada més senzilla i eficaç, tant per
permetre la inclusió de totes aquelles conductes que fins ara no tenien cobertura legal
per a poder ser sancionades, com per una major proporcionalitat en les sancions.
Especial rellevància té el règim previst en les DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
respecte a la regularització d’ocupacions amb quioscos bar que no disposen de títol de
concessió, i, sobretot, el relatiu a les autoritzacions vigents per a la installació de
terrasses atorgades d’acord amb la normativa anterior i que no s’ajusten a les
condicions establides en el títol tercer, de manera que es concedixen uns terminis
màxims per a regularitzar eixa situació, termini que serà major en el cas de tendals ja
autoritzats i installats.
Finalment, l’ordenança es culmina amb quatre annexos en què es detalla la
documentació a presentar per a cada procediment d’autorització d’ocupació del domini
públic; l’homologació de taules, cadires i altres elements auxiliars a installar a les
terrasses; els requisits, condicions i normativa aplicable a esdeveniments al domini
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públic amb venda o consum d’aliments; i la determinació de les zones i procediment
d’autorització per a la realització d’activitats artístiques en domini públic.
Els annexos de l’ordenança es convertixen, de fet, en verdaderes guies
pràctiques per a facilitar la presentació de la documentació que requerisca cada tipus
de procediment i garantir la correcta tramitació d’estos. A més se’n possibilita la
dinamicitat davant de possibles canvis normatius o noves necessitats ciutadanes, en
facultar expressament la Junta de Govern Local per a dictar acords encaminats a
reformar tots aquells aspectes dels annexos que permeten adaptar-ne el contingut a
les modificacions normatives que puguen anar produint-se o suprimir tràmits per a la
permanent simplificació i agilització dels procediments relacionats amb l’objecte de la
present ordenança.
En definitiva, amb la publicació d’esta norma es pretén la necessària unificació
procedimental i normativa que comporte una reducció de càrregues, major
transparència i seguretat jurídica, i que siga reflex d’una administració municipal que
gestione el domini públic de manera més eficient i eficaç, per a redundar tot això en
un millor servici a la ciutadania.
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TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
La present ordenança té com a objecte fixar el règim jurídic de les ocupacions
del domini públic municipal, per mitjà de l’establiment d’un procediment únic
d’autorització i concessió que n’harmonitze l’ús comú general per la ciutadania amb
els aprofitaments especials o usos privatius que puguen ser autoritzables.
Article 2. Àmbit d’aplicació
L’ordenança serà aplicable a les activitats, installacions i aprofitaments que es
pretenguen dur a terme al domini públic municipal de l’àmbit territorial del terme
municipal de la ciutat de València, així com a les que es realitzen en espais privats
d’ús públic dins del dit àmbit, amb les exclusions que s’especifiquen en l’article
següent, i sense perjuí de les competències i atribucions que corresponguen a altres
administracions.
Article 3. Exclusions
1. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present ordenança:
a) La venda no sedentària.
b) Els guals i reserves d’estacionament en la via pública, incloent-hi les parades
de qualsevol modalitat de transport.
c) La publicitat en el domini públic, a excepció del supòsit regulat en la secció
2a, del capítol primer del títol sext de la present ordenança.
d) Les rases i cales.
e) Les ocupacions del domini públic amb bastides d’obra, grues, contenidors de
runes, casetes d’obra, materials de construcció i anàlegs.
f) Les ocupacions del domini públic a les platges.
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g) Les ocupacions sollicitades per

operadors de xarxes i servicis de

comunicacions electròniques per a la installació de xarxes de telecomunicacions (tant
per mitjà de rases com amb armaris d’intempèrie a la via pública).
2. Els supòsits relacionats en l’apartat anterior es regularan per les seues
respectives ordenances municipals i la normativa sectorial aplicable.
Article 4. Definicions
A l’efecte de la present ordenança, es considera:
1. Domini públic: béns i drets de titularitat municipal destinats a l’ús públic o
afectes a un servici públic, així com aquells als quals una llei atorgue expressament el
caràcter de demanials.
2. Propietats de naturalesa patrimonial: aquells béns que, sent de titularitat
municipal, no estan destinats a l’ús públic ni afectes a un servici públic, i són
susceptibles de generar aprofitaments o produir ingressos a l’Ajuntament.
3. Espais privats d’ús públic: són aquells terrenys que, mantenint la seua
titularitat privada, són definits com a tals en el planejament vigent que els destina a
l’ús públic per tota la ciutadania.
4. Títol habilitador: resolució o acord atorgat per l’Ajuntament que faculta la
persona o entitat sollicitant per a dur a terme, al domini públic municipal o als espais
privats d’ús públic, les activitats, installacions i aprofitaments previstos en la present
ordenança, després de la comprovació del compliment dels requisits referents a
garanties, certificats finals de muntatge, pagament de taxes municipals, assegurances
de responsabilitat i anàlegs, als quals, si és el cas, s’haurà condicionat la dita resolució
o acord.
5. Terrassa: el conjunt de taules, cadires i qualsevol altre mobiliari o installació
homologada que, ubicades al domini públic o a espais privats d’ús públic, amb
l’obtenció prèvia de la corresponent autorització, servixen de complement temporal o
continu a algun dels establiments assenyalats en l’article 41 que compten amb títol
habilitador per a l’obertura de l’activitat o tenen el dret a obrir l’establiment o local
d’acord amb la normativa vigent.
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6. Ombrella: installació auxiliar per a resguardar del sol a les terrasses, amb
forma de paraigua, amb un sol peu o pal. No podran tindre tancaments verticals, ni
ancoratges al paviment, sense perjuí dels sistemes de subjecció encadellada descrits
en l’annex II.2.
7. Tendals a la terrassa: installació auxiliar d’una terrassa amb estructura
ancorada al paviment, de dos o més peus o fusts, que pot tindre tancaments verticals
enrotllables i flexibles.
8. Envelat: installació o estructura desmuntable, subjecta per mitjà d’ancoratges
al paviment, que disposa de tancaments i cobriment per mitjà de tendals o lones,
destinada a albergar tot tipus d’esdeveniments amb caràcter temporal.
9. Carrers de vianants: aquells en què la totalitat de la via estiga reservada de
forma permanent a l’ús de vianants excepte en l’horari permés per a càrrega i
descàrrega i per al pas de vehicles de servici públic o de residents.
10. Collecta: petició de fons per a causes humanitàries d’especial significació
ciutadana i interés general, amb una finalitat benèfica, amb la qual finalitat es poden
utilitzar una o unes quantes taules petitòries i altres installacions accessòries.
11. Taules informatives: les que ocupen el domini públic de manera temporal a fi
de realitzar tasques divulgatives o difusores, no publicitàries, o d’arreplega de firmes,
per part d’organitzacions no governamentals o entitats de caràcter social sense ànim
de lucre.
12. Festa singular d’un barri o pedania: Serà aquella de notori arrelament i
significació, de naturalesa civil o religiosa, pròpia i especifica d’un barri o pedania de
la ciutat de València, que supere el mer valor d’esdeveniment social de la zona, per
equivaldre, dins d’eixe limitat espai físic, a un esdeveniment semblant al de les festes
patronals o locals.
13. Festes tradicionals valencianes: activitats festives, de naturalesa civil o
religiosa, que se celebren en ocasió de determinades dates que tenen un especial
arrelament popular a la ciutat de València, o a qualsevol dels seus barris o pedanies,
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per la seua reiterada celebració en el temps, i que signifiquen un element social i
cultural propi i identificatiu d’eixe àmbit geogràfic.
14. Persona o entitat organitzadora: l’Administració pública o persona física o
jurídica, o qualsevol altre tipus d’entitat responsable de la convocatòria, organització i
exercici de l’activitat, per mitjà de la seua intervenció directa o a través de qualsevol
forma de delegació, contracte o cessió d’esta a terceres persones, hi haja o no
contraprestació econòmica.
15. Zones acústicament saturades (ZAS): aquelles expressament declarades com
a tals per l’Ajuntament de València d’acord amb la seua normativa reguladora.
Article 5. Tipus d’ús del domini públic municipal
En la utilització del domini públic municipal, de conformitat amb el que preveu la
legislació patrimonial, haurà de distingir-se:
1. L’ús comú general, que és el que correspon per igual i de forma indistinta a
totes les persones, de manera que l’ús d’uns no impedisca el de la resta. Este ús és
lliure, sense més limitacions que les derivades de la seua naturalesa.
2. L’ús comú especial, que, sense impedir l’ús comú, implica la concurrència de
circumstàncies especials, com ara la intensitat d’ús o perillositat d’este, que
determinen un excés d’utilització sobre l’ús general o un menyscabament d’este.
3. L’ús privatiu, que és el que determina l’ocupació d’una porció del domini
públic de manera que es limita o exclou la utilització d’este per altres persones.
4. L’ús anormal, que serà aquell que no fóra conforme amb la destinació
principal del domini publique a què afecte.
Article 6. Títols habilitadors
1. Les ocupacions del domini públic municipal que impliquen un ús o
aprofitament especial d’este, estaran subjectes a autorització, així com totes aquelles
ocupacions que s’efectuen únicament amb installacions desmuntables o béns mobles
i sempre que el termini d’ocupació no supere els quatre anys.
2. L’ús privatiu amb obres o installacions de caràcter fix o permanent i l’ús
anormal estaran subjectes a concessió administrativa, així com les ocupacions que
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s’efectuen amb installacions desmuntables o béns mobles si el termini d’ocupació
supera els quatre anys.
Article 7. Propietats municipals de naturalesa patrimonial
Els requisits i condicions continguts en la present ordenança per a l’ocupació del
domini públic seran també aplicables, amb caràcter supletori, a les autoritzacions que
puga atorgar l’Ajuntament per a l’ocupació de propietats municipals de naturalesa
patrimonial on es pretenguen dur a terme les activitats arreplegades en esta
ordenança, excepte en tot allò que puga resultar incompatible amb dita naturalesa.
Article 8. Espais privats d’ús públic
1. Totes les referències que es fan en la present ordenança al domini públic, així
com els requisits i condicions per a la seua ocupació, seran igualment d’aplicació als
espais privats d’ús públic definits en l’article 4.3 d’esta ordenança, en tot el que no
resulte incompatible amb la naturalesa privada d’estos.
2. Les persones o entitats interessades a dur a terme les activitats regulades en
la present ordenança en espais privats d’ús públic, hauran d’acreditar, per qualsevol
mitjà admés en dret, l’autorització de qui posseïsca la propietat dels esmentats espais.
Article 9. Criteris rectors de la utilització del domini públic
1. Les autoritzacions d’ocupació del domini públic són actes discrecionals
municipals i facultaran les persones o entitats autoritzades a ocupar-lo, ubicar-hi les
installacions que es determinen i realitzar l’activitat sollicitada en les concretes
condicions que establisca l’Ajuntament.
2. En l’atorgament de les autoritzacions i concessions per a l’ocupació del domini
públic s’harmonitzaran els interessos públics i privats, tenint en compte criteris de
compatibilitat entre els aprofitaments especials o usos privatius sollicitats i l’ús comú
general del domini públic, prevalent en cas de conflicte este per raons d’interés
general.
3. De la mateixa manera, s’haurà de tindre en compte la normativa en matèria
d’accessibilitat, per a tendir a la consecució d’un domini públic municipal lliure de
barreres.
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4. Els plans especials de protecció que aprove l’Ajuntament de València, podran
establir normes més restrictives per a l’ocupació del domini públic en àmbits
determinats, que seran de preferent aplicació als preceptes de la present ordenança.
Article 10. Tramitació conjunta
En el cas que la sollicitud d’ocupació del domini públic incloga la petició de
realitzar-hi diverses activitats, la tramitació per a atorgar el corresponent títol
habilitador a cada una d’estes s’efectuarà de manera conjunta i l’Ajuntament dictarà
una única resolució que es pronuncie sobre l’aprofitament o ocupació del sòl, l’activitat
a desenrotllar-hi i sobre les installacions amb què es pretenguen dur a terme les
diverses utilitzacions del domini públic, sense perjuí que, amb este fi, l’òrgan
encarregat de la tramitació de l’expedient demane dels diversos servicis municipals
tots els informes que troben oportuns per a l’atorgament del títol habilitador.
Article 11. Aplicació de criteris anàlegs
Les ocupacions del domini públic per a supòsits no previstos expressament en la
present ordenança, estaran subjectes igualment a l’autorització prèvia o concessió de
l’Ajuntament, i les peticions es tramitaran i resoldran tenint en compte el principi
d’igualtat i aplicant criteris anàlegs als arreplegats en esta, en funció de les
circumstàncies particulars de l’activitat a desenrotllar, el lloc on es realitze, la
compatibilitat amb l’ús comú general del domini públic, la incidència sobre el medi
ambient i l’entorn urbà i sempre dins del marge de discrecionalitat de què gaudix la
decisió municipal.
Article 12. Inspecció i control
1. L’Ajuntament estarà facultat en tot moment per a la inspecció i control de les
ocupacions, installacions i activitats que es duguen a terme o s’ubiquen al domini
públic o als espais privats d’ús públic del terme municipal de València. Amb este fi,
vetlarà pel fidel i íntegre compliment del que disposa esta ordenança, de manera que
impedirà tots aquells usos o aprofitaments que no compten amb l’oportú títol
habilitador i vigilarà que les persones o entitats que l'ocupen s’ajusten a les condicions
i requisits fixats en la corresponent autorització o concessió.
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2. Quan agents de la Policia Local o personal funcionari amb competències en
matèria d’inspecció constaten, d’ofici o a instància d’altres servicis municipals o de
terceres persones, que s’està produint una ocupación indeguda del domini públic o
dels espais privats d’ús públic, ja siga per no comptar amb la preceptiva autorització o
concessió o per incomplir-ne les condicions, formularan la corresponent denúncia o
acta d’inspecció i requeriran el titular de l’autorització o concessió, si n’hi ha, o
persona encarregada, perquè procedisca voluntàriament a la retirada dels elements o
installacions que l'ocupen indegudament, amb l’advertiment que, en cas de no fer-ho
així, es realitzarà en eixe acte d’ofici.
3. A l’efecte indicat en l’apartat anterior i complits els tràmits assenyalats en
este, la Policia Local podrà procedir a la retirada d’elements i installacions i al
decomís de productes i objectes, si això és possible, amb repercussió de tots les
despeses que es produïsquen, de manera que totes estes circumstàncies s’hauran de
fer constar en l’acta de denúncia alçada a este efecte i sense perjuí de l’obertura de
l’oportú procediment sancionador, que determinarà el manteniment o no de les dites
mesures així com la regularització tributària que se’n puga derivar.
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TÍTOL SEGON
REQUISITS, CONDICIONS I PROCEDIMENT GENERAL PER A
L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
CAPÍTOL PRIMER. REQUISITS I CONDICIONS GENERALS
Article 13. Sollicitud
L’ocupació del domini públic municipal podrà ser instada per les persones o
entitats interessades per mitjà de sollicitud que es presentarà per qualsevol dels
mitjans legalment admesos, a la qual s’adjuntaran els documents que s’indiquen en la
present norma.
Article 14. Taxes
1. Les ocupacions privatives o aprofitaments especials del domini públic
municipal regulades en la present ordenança meritaran les taxes que determine
l’Ajuntament a través de les corresponents ordenances fiscals.
2. El que establix el punt anterior no serà incompatible amb les taxes que
puguen generar-se per l’atorgament o expedició del títol habilitador o pels servicis
municipals que pogueren prestar-se en ocasió de l’ocupació o aprofitament
autoritzats.
3. En els casos en què l’atorgament d’autorització o concessió per a l’ocupació
del domini públic es resolga per procediments de lliure concurrència, les taxes fixades
per l’Ajuntament que corresponguen a l’ocupació privativa o aprofitament especial
podran considerar-se com a tipus mínims de licitació.
Article 15. Conservació del domini públic, danys i garantia
1. Les autoritzacions o concessions que s’atorguen obliguen els seus titulars a
conservar en perfecte estat de salubritat i higiene el domini públic municipal i a
reposar tots els desperfectes que puguen ocasionar-se com a conseqüència de
l’ocupació o activitat exercida. Igualment, una vegada finalitzat el període d’ocupació,
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hauran de procedir a la total retirada de les installacions i objectes que hagueren
ocupat el domini públic amb motiu de l’autorització o concessió.
2. Quan la naturalesa de l’ocupació així ho aconselle, l’Ajuntament podrà exigir a
la persona o entitat sollicitant d’esta, garantia en metàllic, en aval o qualsevol altre
mitjà admés en dret, que siga suficient per a garantir la retirada d’installacions i
objectes una vegada finalitzat el període d’ocupació, així com els possibles danys que
puguen produir-se en el domini públic.
3. Si la utilització privativa o l’aprofitament especial comporta el deteriorament o
la destrucció del domini públic, la persona o entitat titular de l’autorització o
concessió, sense perjuí del pagament de la taxa o cànon que s’escaiga, així com de la
possible sanció que poguera recaure, estarà obligada a la reposició dels béns danyats.
A este efecte, comunicarà a l’Ajuntament que realitzarà les obres necessàries per a
reposar el domini públic al seu estat original, i aportarà una proposta d’actuació que
haurà de ser informada favorablement pel servici competent. Si no ho fa així,
l’Ajuntament efectuarà la reconstrucció o reparació a càrrec de la garantia prestada.
En el cas que esta no cobrisca el cost total de les despeses de les obres executades,
la persona o entitat titular de l’autorització o concessió abonarà a l’Ajuntament la
diferència. Si els danys són irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia
igual al valor dels béns danyats.
Article 16. Responsabilitat civil
1. Les persones o entitats titulars de l’autorització o concessió respondran
directament dels danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es
produïsquen en els béns o en les persones, en els termes descrits en els diferents
títols de la present ordenança, segons l’objecte de l’autorització o concessió, per a la
cobertura dels quals es podrà exigir la corresponent pòlissa de responsabilitat civil i
l’acreditació de la seua contractació amb caràcter previ a l’expedició del títol que
habilita per a l’ocupació.
2. L’exigència mencionada en l’apartat anterior es podrà substituir per l’aportació
de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que, si és el cas, tinga contractada
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l’empresa a la qual les persones o entitats titulars de l’autorització o concessió hagen
encomanat la gestió de la realització de l’activitat en el domini públic, sempre que la
dita pòlissa cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es
puguen produir en els béns o en les persones.
Article 17. Obligació d’estar al corrent amb l’Ajuntament
Les persones físiques o jurídiques que solliciten autorització per a ocupar el
domini públic o opten a una concessió demanial, hauran d’estar al corrent en els
pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte, no podran tindre deutes de cap
naturalesa que es troben en període executiu, i hauran de mantindre eixa condició
durant tot el període d’ocupació. L’incompliment de la dita obligació donarà lloc a
l’extinció del títol habilitador.
Article 18. Limitació per a la transmissió d’autoritzacions i concessions
Les autoritzacions i concessions per a l’ocupació del domini públic no podran ser
transmeses ni cedides a tercers, llevat que l’Ajuntament haja atorgat el seu
consentiment exprés. L’incompliment del que establix el present article serà causa
d’extinció d’aquelles.
Article 19. Atorgament d’autoritzacions
Les autoritzacions d’ocupació regulades en la present ordenança es concedixen a
precari i podran ser denegades, modificades, suspeses temporalment o revocades en
qualsevol moment per l’Ajuntament de València per raons d’interés públic.
Article 20. Zones verdes i enjardinades
Les ocupacions del domini públic municipal que afecten zones verdes o
enjardinades, a més de les condicions generals establides en la present ordenança i
de les normes per a la utilització dels esmentats espais contingudes en l’Ordenança
Municipal de Parcs i Jardins, hauran d’acomplir les condicions següents:
a) L’activitat no podrà desenrotllar-se directament sobre parterre, superfície
enjardinada o de cultiu. A este efecte l’escocell amb arbre es considera unitat
enjardinada.
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b) Queda prohibida la utilització de plantes i arbres com a suports per a
collocar, ancorar o clavar qualsevol tipus d’element o installació, així com la
subjecció d’estos al seu tronc i branques.
c) Si s’utilitzaren motogeneradors, compressors o aparells de característiques
semblants, estos hauran de situar-se a una distància mínima de 3 metres de la
projecció vertical de la copa dels arbres, amb les seues eixides de fum disposades en
sentit contrari a la ubicació de la vegetació.
d) Estarà prohibida la utilització d’hidrants, xarxes de reg i altres elements
d’estes, ja que són d’ús exclusiu per al reg i neteja del jardí, i caldrà advertir de la nopotabilitat de l’aigua.
e) La persona o entitat sollicitant serà responsable de la conservació dels
elements vegetals i inerts de propietat municipal en la zona objecte d’ocupació.
f) Durant l’exercici de l’activitat i de les tasques de muntatge i desmuntatge de
les installacions, s’evitarà el tancament d’andanes i calçades del jardí, i s’haurà de
permetre, en tot moment, el pas als vehicles que operen en el servici i manteniment
d’este. Igualment, l’activitat estarà sotmesa a les servituds pròpies de tot espai
enjardinat.
g) Hauran d’estar en tot moment lliure d’ocupació les arquetes i elements de
registre en superfície de qualsevol servici públic, i en particular del reg.
Article 21. Ocupacions a les voreres vora la façana
Podrà autoritzar-se excepcionalment l’ocupació del domini públic municipal a les
voreres vora la façana en els supòsits previstos en l’article 63 i en el capítol primer del
títol nové de la present ordenança, sempre que quede una banda lliure per a vianants
d’almenys 1,50 metres, amb les altres exigències previstes en la normativa
d’accessibilitat, i sempre que no hi haja en l’esmentada banda elements del mobiliari
urbà o altres obstacles al trànsit de vianants.
Article 22. Carpes i installacions eventuals anàlogues
1. Les ocupacions del domini públic per mitjà de carpes o altres estructures o
installacions anàlogues de caràcter eventual, portàtil o desmuntable, estaran
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subjectes a l’atorgament previ de títol habilitador municipal i hauran de reunir les
condicions necessàries que garantisquen la seguretat de persones i béns; la solidesa,
resistència, estabilitat i flexió de les estructures i installacions; la prevenció i protecció
contra incendis i altres riscos; la salubritat, higiene i les condicions d’accessibilitat.
2. Independentment del tipus d’activitat que es duga a terme en este tipus
d’installacions, aquella haurà de respectar, en tot cas, la normativa sobre protecció
contra la contaminació acústica. Si s’utilitzen motogeneradors, compressors o aparells
de característiques semblants, estos no podran situar-se enfront de façanes,
aparadors i portes de comerços.
3. La documentació que es presente inclourà projecte d’installació subscrit per
un tècnic competent i ajustat a les exigències que establisca la normativa vigent que
siga aplicable; excepte en els supòsits d’installacions d’escassa complexitat tècnica o
que per les seues característiques no ho requerisquen, i en este cas l’esmentat
projecte se substituirà per
a) Declaració responsable, subscrita pel tècnic firmant del certificat final de
muntatge, en què manifeste, davall la seua responsabilitat, que les installacions són
d’escassa complexitat tècnica o per les seues característiques no requerixen projecte
d’installació.
b) Memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots els
elements i installacions que es prevegen utilitzar i plans d’estos.
4. Una vegada atorgat el títol habilitador i conclòs el muntatge de les
installacions, l’entitat organitzadora haurà de presentar un certificat final de
muntatge subscrit per un tècnic competent, en què s’acredite que aquelles s’ajusten al
projecte o memòria presentats i reunixen les mesures necessàries que garantisquen
l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques
constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació. La falta de presentació de
l’anterior certificat deixarà sense efecte el títol habilitador i comportarà la prohibició de
posar en funcionament les installacions corresponents.
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5. L’Ajuntament valorarà, en cada cas concret i en funció de les característiques
de l’ocupació sollicitada, l’exigència de constituir garantia en quantitat suficient per a
respondre dels possibles danys que pogueren derivar-se per mitjà d’este tipus
d’installacions.
6. Quan la documentació que es presente per a este tipus d’installacions estiga
expedida per un organisme de certificació administrativa (OCA), caldrà ajustar-se al
que disposa la normativa vigent reguladora d’estos.
Article 23. Esdeveniments en domini públic amb venda o consum
d’aliments
Els esdeveniments que s’autoritzen en domini públic que incloguen entre les
seues activitats la venda o el consum d’aliments, hauran d’ajustar-se als requisits i
condicions que s’assenyalen en l’annex III de la present ordenança.
Article 24. Extinció d’autoritzacions i concessions
Les autoritzacions i concessions regulades en la present ordenança s’extingixen
per les causes següents:
1. Defunció o incapacitat sobrevinguda de la persona física o extinció de la
personalitat jurídica de les persones o entitats autoritzades o concessionàries.
2. Falta de consentiment previ exprés de l’Ajuntament en els supòsits de
transmissió o cessió de l’autorització o concessió, o en els de modificació per fusió,
absorció o escissió, de la personalitat jurídica de l’entitat autoritzada o concessionària.
3. Venciment del termini.
4. Rescat de la concessió o revocació de l’autorització.
5. Acord mutu.
6. Falta de pagament de la taxa, cànon o altres drets municipals, o qualsevol
altre incompliment greu de les obligacions declarat per l’Ajuntament.
7. Tindre deutes amb l’Ajuntament, de qualsevol naturalesa, que es troben en
període executiu, durant el període d’ocupació autoritzat.
8. Desaparició o desafectació del bé, o esgotament de l’aprofitament.
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9. Qualsevol altra causa prevista en les condicions generals o particulars per les
quals es regisquen les autoritzacions i concessions.

CAPÍTOL SEGON. PROCEDIMENT COMÚ A LES AUTORITZACIONS
Article 25. Autoritzacions
1. Les autoritzacions s’atorgaran directament a la persona o entitat sollicitant
que reunisca els requisits o condicions que s’establisquen per a cada supòsit concret,
encara que el compliment per aquells dels esmentats requisits no implica cap dret a
favor seu, i l’Ajuntament podrà concedir o denegar les peticions lliurement, tenint en
compte de manera especial l’interés general davant del particular.
2. Si, per qualsevol circumstància, l’Ajuntament decidix limitar el nombre
d’autoritzacions, s’atorgaran per mitjà de sorteig, llevat que la persona o entitat
sollicitant haja de valorar el compliment de determinades condicions especials, i en
este cas l’autorització s’atorgarà en règim de concurrència.
Article 26. Termini de duració i renovació
1. Les autoritzacions s’atorgaran per un temps determinat, i el termini màxim de
duració, incloses les pròrrogues, serà de quatre anys.
2. L’Ajuntament podrà establir la renovació anual

automàtica de les

autoritzacions, fins al seu termini màxim, per mitjà del pagament de l’exacció fiscal
corresponent, sempre que no varien els requisits i circumstàncies tingudes en compte
per a l’autorització del període anterior i que eixa previsió conste expressament en
esta, especialment en els supòsits de limitació del nombre d’autoritzacions a atorgar.
3. No serà procedent la renovació automàtica si, en l’exercici immediatament
anterior, haurà recaigut una resolució sancionadora ferma per un incompliment greu
de les condicions fixades en l’autorització o de les obligacions establides en la present
ordenança o en la normativa vigent.
Article 27. Procediment general
La tramitació de les sollicituds d’ocupació del domini públic s’ajustarà al
procediment general assenyalat en el present títol i en la normativa bàsica de
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procediment administratiu, sense perjuí de les peculiaritats i requisits que, per raó del
seu contingut específic, s’establixen en els apartats corresponents d’esta ordenança
per a cada tipus d’ús, utilització o aprofitament, així com les que puguen contindre’s
en les normes reguladores de la tramitació d’altres autoritzacions administratives que
puguen ser exigibles.
Article 28. Contingut mínim de la sollicitud
1. El procediment s’iniciarà per mitjà de sollicitud formulada en suport físic o
electrònic normalitzats, i haurà de contindre, almenys: les dades d’identificació de la
persona o entitat sollicitant i, si és el cas, del seu representant; domicili a l’efecte de
notificacions; mitjans de notificació dels actes municipals; identificació i delimitació de
l’emplaçament exacte objecte de sollicitud; data o període de temps previst
d’ocupació; i descripció de l’activitat que es desenrotllarà en el domini públic, així com
de les installacions que s’hi pretenguen ubicar, amb les dimensions.
2. Si la sollicitud d’iniciació no reunix els requisits que s’establixen en la present
ordenança o la documentació estiguera incompleta, es requerirà la persona o entitat
sollicitant perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents,
amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desistix de la seua petició, i
esta s’arxiva després de la resolució municipal prèvia en este sentit.
Article 29. Tramitació electrònica
L’Ajuntament arbitrarà les mesures oportunes per a fer efectius els drets de la
ciutadania a la utilització de mitjans electrònics en l’activitat administrativa, per mitjà
de l’adaptació dels procediments previstos en la present ordenança a la normativa
municipal reguladora de l’administració electrònica.
Article 30. Termini de presentació de sollicituds
1. Les sollicituds s’hauran de presentar amb una antelació mínima de trenta dies
naturals a la data prevista d’inici de l’ocupació que pretenga realitzar-se, sense perjuí
de les especialitats que puguen contindre’s en esta ordenança per a cada tipus d’ús,
utilització o aprofitament.
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2. La presentació de sollicituds d’ocupació o de modificació de l’objecte de les ja
presentades, amb una antelació inferior a l’establida en la present ordenança, serà
causa d’inadmissió i arxiu d’esta.
Article 31. Petició d’informes
1. El servici municipal competent per a la tramitació de l’expedient d’autorització,
prèviament a dictar la proposta de resolució, demanarà tots els informes que
s’estimen necessaris per a resoldre la petició formulada.
2. Els informes se sollicitaran, sempre que siga possible, de forma simultània, a
fi de no demorar-ne la tramitació; i hauran de ser evacuats, com a norma general, en
el termini de deu dies.
Article 32. Resolució
1. La resolució que es dicte posarà fi al procediment administratiu i habilitarà el
seu titular per a l’ocupació del domini públic en les condicions i amb els requisits que
s’hi establisquen, i haurà de pronunciar-se sobre l’aprofitament o ocupació del sòl,
l’activitat a desenrotllar-hi i les installacions que es pretenguen ubicar en el domini
públic.
2. En el cas que l’autorització es condicione al compliment de determinats
requisits previs, com ara garanties, certificats finals de muntatge, pagament de taxes
municipals, assegurances de responsabilitat i anàlegs, la resolució no tindrà eficàcia
fins que no s’acomplisquen estos.
Article 33. Motivació i notificació
L’acte administratiu pel qual s’atorgue o denegue l’autorització de l’ocupació,
serà sempre motivat i es notificarà a la persona o entitat sollicitant en la forma que
esta haja designat en la seua sollicitud o, si no ho ha fet, en qualsevol de les
admeses en la normativa comuna de procediment administratiu.
Article 34. Règim del silenci administratiu
Si arribada la data prevista per a l’inici del període d’ocupació sollicitat, o
transcorregut el termini de tres mesos des de l’endemà del dia en què la sollicitud va
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tindre entrada a l’Ajuntament, no s’haurà notificat resolució expressa a la persona o
entitat sollicitant, aquella s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

CAPÍTOL TERCER. CONCESSIONS
Article 35. Objecte
Per mitjà de concessió demanial podrà autoritzar-se l’ocupació privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal per mitjà d’obres o installacions
fixes en este, o per mitjà d’installacions desmuntables si la seua duració excedix de
quatre anys.
Article 36. Règim d’atorgament
L’atorgament de concessions sobre béns de domini públic s’efectuarà en règim
de concurrència. No obstant això, podrà acordar-se l’atorgament directe quan el
concessionari siga una altra administració pública, una entitat sense ànim de lucre o
una confessió religiosa i en els altres supòsits establits en la legislació patrimonial,
amb els requisits que allí es marquen.
Article 37. Termini màxim
Les concessions s’atorgaran per un temps determinat i el seu termini màxim de
duració, incloent-hi les pròrrogues, no podrà excedir de 75 anys, llevat que
s’establisca un altre de menor en les normes especials que s’apliquen.
Article 38. Prohibició per a ser concessionari
No podran ser titulars de concessions sobre el domini públic municipal les
persones en les quals concórrega alguna de les prohibicions de contractar
regulades en la legislació vigent en matèria de contractes.
Article 39. Taxes
1. Les concessions d’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic podran
ser gratuïtes, atorgar-se amb contraprestació o condició o estar subjectes a la taxa o
cànon de la concessió per l’esmentada utilització privativa o aprofitament especial.
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2. En els casos en què l’ús privatiu o aprofitament especial sotmés a concessió
no estiga subjecte a taxa, l’esmentada circumstància haurà de constar expressament
en els plecs de condicions o clàusules de la concessió.
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TÍTOL TERCER
INSTALLACIÓ EN EL DOMINI PÚBLIC DE TERRASSES
VINCULADES A ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 40. Aprofitament del domini públic
El present títol té com a objecte la regulació del règim jurídic a què ha de
sotmetre’s l’aprofitament del domini públic i dels espais privats d’ús públic per mitjà
de la installació de terrasses vinculades als establiments o locals regulats en l’article
següent.
Article 41. Subjectes de l’autorització
1. L’ocupació del domini públic amb terrasses, en qualsevol dels supòsits
regulats en el present títol, necessitarà 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 habilitador per a l’obertura de l’activitat o tinguen el dret a obrir l’establiment o
local d’acord amb la normativa vigent, sempre que es tracte de/d’:
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 de
l’esmentat 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.
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Article 42. Sollicitud i títol habilitador per a l’obertura
1. La sollicitud per a obtindre l’autorització d’ocupació del domini públic amb
terrasses podrà formular-se en qualsevol moment, amb la qual finalitat caldrà fer
servir

qualsevol dels mitjans legalment admesos, i adjuntar-hi els documents que

s’especifiquen en l’annex I.1 d’esta ordenança.
2. Per a poder obtindre l’autorització prevista en el present títol, les persones o
entitats interessades hauran d’haver acreditat trobar-se en possessió de títol
habilitador per a l’obertura de l’activitat o tindre el dret a obrir l’establiment o local
d’acord amb la normativa vigent.
Article 43. Termini de vigència
1. Les autoritzacions previstes en el present títol es concediran a precari i podran
atorgar-se amb caràcter anual o de temporada, sense perjuí que estes se subjecten al
règim de renovació previst en l’article 49 de la present ordenança.
2. Les autoritzacions anuals s’atorgaran amb un termini de vigència coincident
amb l’any natural, i les de temporada comprendran el període comprés entre el dia 1
de març i el 31 d’octubre, ambdós inclosos.
3. No obstant això, atés el caràcter discrecional d’este tipus d’autoritzacions i el
seu atorgament a precari, l’Ajuntament estarà facultat en qualsevol moment per a
limitar-les, reduir-les o deixar-les sense efecte si considera que hi ha motius d’interés
públic que ho justificaren, sense dret a cap indemnització o compensació a les
persones o entitats autoritzades i sense perjuí del reintegrament, si és el cas, de la
part proporcional de l’import abonat de la taxa corresponent al període no disfrutat.
Article 44. Retirada temporal d’elements i installacions
Quan es constate que l’ocupació del domini públic amb terrassa genera una
situació de risc per a les persones o béns, derivada de la seua coincidència amb
determinats actes que comporten una gran concentració de persones o impliquen un
perill per a la seua seguretat, la Policia Local podrà ordenar la retirada temporal dels
elements i installacions de la terrassa mentres es mantinga la situació que origine el
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risc, i s’haurà d’alçar acta en què es detallen les circumstàncies que han motivat la
intervenció, així com els elements i installacions que siguen objecte de retirada.
Article 45. Horaris
1. Sense perjuí dels horaris especials que s’establixen en la secció 2a del capítol
tercer del present títol per a carrers de vianants, zones declarades acústicament
saturades i jardins tancats, l’horari màxim de funcionament de les terrasses serà el
següent:
a) Des de l’1 de març fins al 31 d’octubre: de 8.00 a 1.00 de l’endemà; i
s’ampliarà en mitja hora, fins a la 1.30, els divendres, dissabtes i les vespres de festiu.
b) Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre: l’horari serà de
8.00 a 0.30 hores.
2. En tots els supòsits, una vegada finalitzat l’horari de funcionament de la
terrassa, no s’hi permetrà la presència de nous clients ni s’expendrà cap consumició, i
la persona o entitat titular de l’establiment disposarà de mitja hora més per a retirar
totalment les installacions i elements que l’ocupen, la qual cosa haurà de realitzar
evitant originar sorolls per l’arrossegament o apilament d’estos.
3. En cap cas l’horari de funcionament de la terrassa podrà ser superior a
l’autoritzat a l’establiment o local.
Article 46. Sollicitud d’informes i antecedents
1. Prèviament a l’atorgament o denegació de l’autorització, el servici municipal
encarregat de la tramitació haurà de sollicitar informe de la Policia Local i dels servicis
competents en matèria d’activitats i procediment sancionador, respecte de les dades
que s’hi troben sobre el funcionament de l’activitat de què es tracte i, si és el cas, dels
antecedents existents sobre l’ocupació amb terrassa en el mateix emplaçament, tenint
en compte, especialment, les sancions fermes per incompliment de les normes
reguladores de l’ocupació del domini públic amb terrasses, durant l’any en curs i
l’exercici immediatament anterior a la sollicitud d’ocupació.
2. Al mateix efecte, també podrà prendre’s en consideració l’existència de
reiterades denúncies veïnals sobre el funcionament de l’activitat o de la seua terrassa,
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sempre que estes hagen sigut contrastades i valorades amb les degudes garanties
pels servicis municipals competents.
Article 47. Contingut de l’autorització
1. L’autorització es concedirà excepte el dret de propietat i sense perjuí del de
tercers, i habilitarà el seu titular a ocupar l’espai autoritzat per mitjà de la installació
de taules, cadires i altres elements auxiliars, sempre que estos estiguen homologats,
d’acord amb l’annex II de la present ordenança.
2. La resolució municipal determinarà expressament la superfície de domini
públic l’ocupació de la qual s’autoritza, així com, si és el cas, els tendals i elements
generadors de calor i fred que s’hi puguen installar. L’esmentada superfície haurà
d’ajustar-se a les distàncies mínimes establides en l’article 62 i als límits màxims
d’ocupació dels articles 58 i 59.
3. L’autorització anirà acompanyada de pla en què es grafie l’esmentada
superfície, i haurà d’exhibir-se conjuntament en lloc visible des de l’exterior de
l’establiment, en els termes indicats en l’article 74.1.
Article 48. Senyalització dels límits de l’ocupació
1. A fi de facilitar el control i inspecció del domini públic, la persona o entitat
titular de l’autorització estarà obligada a senyalitzar els límits de l’espai autoritzat, per
mitjà de pintura en el paviment de, com a mínim, dos línies de 25 centímetres de llarg
per 7 centímetres d’ample, en angle recte, en cada un dels vèrtexs del perímetre de
l’espai esmentat.
2. L’obligació anterior haurà de realitzar-se en presència d’agents de la Policia
Local i del Servici d’Inspecció, els quals comunicaran a la persona o entitat titular de
l’autorització el dia i hora per a realitzar-la, i alçaran acta de l’actuació i adoptaran
totes les mesures necessàries perquè la senyalització s’ajuste estrictament al
contingut de l’autorització.
3. La pintura serà especial per a paviments d’exterior, antilliscant, amb aplicació
d’una capa d’emprimació i de color verd, llevat que no ressalte prou del to del
paviment. En este cas serà blanca.
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4. Quan la terrassa estiga ubicada sobre arena, graveta o altres superfícies les
peculiaritats de les quals impedisquen l’efectiva senyalització de l’espai autoritzat amb
el tipus de pintura abans descrit, s’emprarà un producte de característiques semblants
però apte per a les esmentades superfícies.
5. Serà obligació de la persona o entitat titular de l’autorització, durant la
vigència d’esta, realitzar el manteniment de la senyalització regulada en el present
article, i s’haurà de repintar, d’acord amb les característiques descrites en els apartats
anteriors, tantes vegades com siga necessari perquè els límits de l’espai autoritzat
estiguen clarament visibles, i, almenys, una vegada a l’any.
6. Tant en els supòsits de revocació com de no-renovació de l’autorització, la
persona o entitat titular estarà obligada a suprimir les marques de senyalització de la
terrassa.
7. L’existència de la senyalització de la zona ocupable sobre el paviment no
implica cap dret per a la seua ocupació, i serà en tot cas preceptiu disposar de la
corresponent autorització en vigor.
Article 49. Renovació de l’autorització
1. Atorgada l’autorització, les dades relatives a esta s’incorporaran a l’oportuna
matrícula o padró fiscal a l’efecte de la renovació automàtica en anys successius.
2. Perquè puga operar la renovació automàtica serà requisit imprescindible que
no haja succeït cap modificació en les condicions que es van tindre en compte per a
atorgar l’autorització, ni en la titularitat de l’activitat, i que les persones o entitats
interessades no hagen comunicat, almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització
del període autoritzat, la seua voluntat de no renovar-la. No es produirà la renovació
automàtica si, en l’exercici immediatament anterior per al qual se sollicita l’ocupació,
haguera recaigut una resolució sancionadora ferma per una infracció molt greu o per
dos de greus.
Article 50. Sollicitud de modificació de l’ocupació
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1. La persona o entitat titular de l’activitat podrà sollicitar a l’Ajuntament, una
vegada a l’any com a màxim, la modificació de la superfície ocupada per la terrassa i,
si és el cas, dels tendals i elements generadors de calor i fred.
2. L’autorització de la modificació de la superfície ocupada per la terrassa
comportarà l’obligació de la persona o entitat titular d’aquella de modificar la
senyalització de la zona ocupable sobre el paviment, mencionada en l’article 48,
d’acord amb allò que s’ha disposat en el precepte esmentat.
Article 51. Canvi de titularitat i arrendament de l’explotació o cessió
del títol
1. Si es produïra el canvi de titularitat de l’activitat o negoci emparat pel títol
habilitador per a l’obertura de l’establiment o local, o l’arrendament de la seua
explotació, o la cessió temporal de l’esmentat títol per qualsevol mitjà vàlid en dret, la
persona o entitat titular de l’activitat haurà de comunicar eixe aspecte a l’Ajuntament
en els terminis que fixa la normativa vigent.
2. L’arrendament de l’explotació o la cessió temporal del títol habilitador per a
l’obertura de l’establiment o local a terceres persones per part de qui tinga la
titularitat de l’activitat no suposarà cap modificació en l’autorització d’ocupació de la
terrassa.

CAPÍTOL SEGON. INSTALLACIONS I ELEMENTS AUXILIARS
Article 52. Homologació i publicitat
1. El mobiliari i elements a installar en les terrasses hauran d’ajustar-se als tipus
homologats per l’Ajuntament, segons el que es disposa en l’annex II. En el cas
d’elements generadors de calor i fred, estos s’ajustaran a les previsions de l’article 54 i
al contingut de l’autorització.
2. L’Ajuntament podrà establir determinats requisits d’uniformitat entre el
mobiliari i elements que s’installen en les terrasses dels distints establiments d’una
zona urbana concreta, per a una millor harmonització amb l’entorn en què s’ubiquen
les esmentades terrasses. Estos requisits podran ser exigits tant a les noves
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sollicituds d’autorització, com als establiments amb terrasses autoritzades amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordenança.
3. Tots els elements que componguen la terrassa estaran dissenyats de tal
manera que la seua installació no represente potencial risc per a vianants i persones
usuàries, i hauran de disposar, si és el cas, dels certificats tècnics oportuns que
acrediten el compliment de la normativa vigent per a cada un.
4. Les installacions podran portar publicitat comercial les dimensions de les
quals no superen els 5 x 10 centímetres, excepte en el cas de para-sols, que podrà
ser de fins a 10 x 20 centímetres, i tendals, que podrà ser de fins a 10 x 30
centímetres per cara. En tots els supòsits, l’esmentada publicitat haurà de complir les
limitacions establides en la normativa vigent.
Article 53. Para-sols i tendals
1. Els para-sols no podran estar ancorats al paviment, sense perjuí dels sistemes
de subjecció encadellada descrits en l’annex II.2, hauran de disposar d’una base amb
suficient pes per a evitar-ne la caiguda, i el seu peu i el seu vol hauran de quedar dins
de l’espai autoritzat de la terrassa. L’alçària mínima lliure serà de 2,20 metres i la
dimensió màxima del para-sol haurà de permetre que la seua superfície quede inscrita
en un cercle de 3 metres de diàmetre.
2. La installació 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 installació de la terrassa, i els seus peus i el seu vol hauran de quedar dins de
l’esmentada superfície.
b) En cap cas el tendal podrà sobrepassar l’amplària de façana de l’establiment.
c) Podran tindre tancaments verticals com a màxim a tres cares, i haurà de
quedar sempre oberta la cara que enfronta amb l’accés a l’establiment. Els esmentats
tancaments seran enrotllables i flexibles, i transparents en una part de la seua
superfície.
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d) En els tendals que s’installen no es permetrà l’existència de zones cobertes
amb altura lliure inferior a 2,25 metres.
e) S’installaran a una distància mínima de 0,50 metres del rastell de la vorera o
límit interior del carril bici.
f) Si s’ubiquen a menys de 2 metres de distància de la volada de l’immoble,
caldrà comptar amb la conformitat dels propietaris de la primera planta d’este.
g) No podran utilitzar-s’hi fonamentacions fixes.
h) Hauran de mantindre’s en perfectes condicions de salubritat, seguretat i
ornament públic.
i) Cada quatre anys haurà de presentar-se a l’Ajuntament certificat tècnic en què
es garantisca que el tendal installat en la terrassa complix totes les mesures de
seguretat, salubritat i ornament.
j) L’Ajuntament podrà exigir garantia en quantia suficient, que es concretarà en
l’autorització, per a cobrir els possibles danys que la installació del tendal puga
ocasionar en el domini públic o a tercers.
k) L’ancoratge del tendal no podrà afectar de cap manera els servicis existents
en el subsòl, i hauran d’adoptar-se les mesures oportunes amb este fi.
l) La persona o entitat autoritzada estarà obligada a retirar la installació i els
ancoratges, així com a reposar el paviment que es veja afectat, una vegada
s’extingisca l’autorització concedida.
m) En aquells ancoratges pertanyents a installacions desmuntables que es
retiren temporalment, els elements de subjecció hauran de comptar amb dispositius
que en permeten l’ocultació i eviten qualsevol risc per als vianants.
3. La installació de tendals abatibles o retràctils en façana es regirà pel que
disposa l’article 208 de la present ordenança.
Article 54. Elements generadors de calor o de fred
1. Les persones o entitats titulars dels establiments que puguen ser subjectes de
l’autorització regulada en el present títol, podran incloure en la seua sollicitud la
petició d’installació d’elements generadors de calor o de fred, sempre que estos
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estiguen degudament homologats pel fabricant i complisquen la normativa europea
que s’aplique a cada tipus d’installació. Hauran d’ubicar-se en la zona delimitada
objecte d’autorització.
2. 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 collocació, distàncies a altres elements o a les persones, utilització, manteniment,
revisions periòdiques, etc.
3. Si es pretengueren installar estufes de gas propà d’exterior, estes 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 collocaran, com a màxim, en una proporció d’una per cada quatre taules.
c) Hauran de retirar-se diàriament del domini públic quan finalitze l’horari
autoritzat, igual que la resta de mobiliari.
d) No podrà autoritzar-se la installació d’estufes a menys de 2 metres de la
façana de cap immoble, ni d’arbres, tanques o elements del mobiliari urbà.
e) L’establiment autoritzat haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia
21A 113B, en lloc fàcilment accessible.
f) Encara que es complisquen totes les condicions anteriors, l’Ajuntament podrà
denegar-ne la installació tenint en compte les circumstàncies específiques que
concórreguen en cada supòsit concret, per motius d’interés general.
Article 55. Altres elements i installacions
La installació d’elements estables per a delimitar un o més costats de la
superfície que ocupa la terrassa, les installacions de suport en zones verdes o
enjardinades, i els expositors de menú o faristols informatius, hauran d’ajustar-se a
les característiques descrites en l’annex II i ubicar-se en la zona delimitada objecte
d’autorització.
Article 56. Connexions de llum, aigua o altres servicis
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1. Si la persona o entitat titular de l’autorització necessitara la connexió d’energia
elèctrica, aigua o altres servicis a la terrassa, esta haurà de ser, en tot cas,
subterrània i disposar de la corresponent llicència dels servicis municipals competents
per a autoritzar les prospeccions i rases a la via pública.
2. Els contractes dels servicis aniran a càrrec de la persona o entitat titular de
l’autorització, qui serà directament responsable del correcte manteniment de les
esmentades connexions.

CAPÍTOL TERCER. CONDICIONS DE LES OCUPACIONS
Secció 1ª. Condicions generals
Article 57. Ubicacions no permeses
1. No podrà autoritzar-se la installació de terrasses en llocs que impedisquen el
trànsit normal de persones o obstaculitzen l’accés a guals, a eixides d’emergència, les
parades de transport públic, els accessos al metro, a habitages, a locals comercials o
a edificis públics, ni quan oculten totalment o parcialment o dificulten la visibilitat de
la senyalització de trànsit. Hauran de deixar-se lliures, en tot cas, el carril bici, els
escocells, les boques de reg, els hidrants, i els registres i arquetes dels servicis
públics, així com el paviment senyalitzador previst en la normativa d’accessibilitat.
2. Només podrà autoritzar-se la installació de terrasses davant de vestíbuls en
voreres d’amplària superior a 4,5 metres, i després de l’acreditació prèvia de la
conformitat de la comunitat de propietaris, segons el que establix l’article 60.2 l’article
60.2.
Article 58. Límits màxims d’ocupació
1. La superfície màxima de terrassa que es podrà autoritzar a cada establiment o
local en el domini públic s’establirà en relació a la capacitat interior, a raó d’1’75 m²
de superfície de terrassa per cada persona que cap a l’interior.
2. A més, l’ocupació del domini públic amb terrasses s’efectuarà sense
sobrepassar l’amplària de façana o façanes de l’establiment o local, sense perjuí del
que disposa l’article 60.
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3. En tot cas, l’ocupació de domini públic amb terrasses haurà de respectar el
règim de distàncies regulat en l’article 62, i a més no podrà superar les dimensions
següents:
a) En establiments o locals de fins a 200 m² de superfície: 60 m² de terrassa.
b) En establiments o locals de superfície major a 200 m² i inferior o igual a 800
m²: 100 m².
c) En establiments o locals de superfície major a 800 m² i inferior a 2.000 m²:
150 m².
d) En establiments o locals de superfície major a 2.000 m²: 200 m².
e) En els establiments o locals descrits en l’article 41.2.b i en aquells altres que
disposen d’ambientació musical, qualsevol que en siga la seua superfície: 60 m².
Article 59. Límits màxims en supòsits de saturació
Quan l’Ajuntament 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 60. Superfície que excedisca l’amplària de façana
1. En aquells supòsits en què se sollicite la installació de terrasses en una
superfície que excedisca de l’amplària de façana de l’establiment, l’Ajuntament podrà
autoritzar-la sempre que amb l’esmentat excés no es vulneren els límits establits en
els apartats 1 i 3 de l’article 58. L’excés no podrà superar l’amplària de façana dels
locals immediatament contigus que li servisquen de mitgera, i com a màxim un a cada
costat, de manera que es respecten les limitacions pel que fa a ubicacions establides
en l’article 57.
2. En els supòsits regulats en el present article, juntament amb la sollicitud per
a la installació de la terrassa s’haurà d’acreditar, per qualsevol dels mitjans admesos
en dret, la conformitat de les persones o entitats titulars de l’activitat en els locals
immediatament contigus davant dels quals es pretenga installar la terrassa. Si un o
els dos immobles limítrofs foren un habitatge, vestíbul d’edifici de habitatge, o local
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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 s’acreditarà per
mitjà d’un escrit firmat per la persona que tinga la presidència o el representant legal
d’aquella.
3. La conformitat indicada en l’apartat anterior, únicament implicarà el
consentiment perquè, davant del local, habitatge o vestíbul, puga autoritzar-se la
installació de terrassa, encara que la distribució de la superfície autoritzada competirà
en exclusiva a l’Ajuntament de València.
4. Quan varie la titularitat de l’activitat en qualsevol dels locals limítrofs davant
dels quals s’haja installat terrassa, haurà d’aportar-se conformitat del nou titular.
Article 61. Nivells sonors
Durant l’horari en què estiga installada i en funcionament la terrassa, no podran
registrar-se nivells de recepció sonors d’esta superiors als establits en la legislació
vigent en matèria de contaminació acústica.
Article 62. Amplària de voreres i bandes lliures
1. Sense perjuí del supòsit excepcional previst en l’article següent, relatiu a les
ocupacions reduïdes especials, no s’autoritzarà la collocació de terrasses en voreres
d’amplària inferior a 3 metres, llevat que la seua installació permetera el compliment
de les distàncies que s’assenyalen en l’apartat següent.
2. L’ocupació es farà en franja parallela a la façana, situada a una distància
mínima de 0,50 metres del rastell i respectant una banda lliure de vianants, des de la
façana, d’1,50 metres, amb les altres exigències previstes en la normativa
d’accessibilitat.
3. En voreres d’amplària superior a 4,50 metres, la banda lliure de vianants des
de façana haurà de ser, com a mínim, de 2,00 metres, amb les altres exigències
previstes en la normativa d’accessibilitat.
4. En aquelles voreres en què hi haja carril bici, la installació de terrasses
només es podrà autoritzar si la resta de la vorera reunix les condicions espacials
damunit dites, considerant el carril bici com a zona de calçada, i de manera que els
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elements i installacions de la terrassa no invadisquen ni obstaculitzen, ni tan sols en
el vol, l’ús de l’esmentat carril.
Article 63. Ocupacions reduïdes especials
1. Com a excepció al que establix l’article anterior, les persones o entitats titulars
d’establiments que, per les característiques de la vorera limítrof al local, no puguen
obtindre una autorització d’ocupació del domini públic en les condicions establides
amb caràcter general, podran sollicitar autorització per a una ocupació reduïda
especial de, com a màxim, quatre taules altes o mobiliari anàleg amb dos cadires o
tamborets cada una. Tots estos elements s’hauran d’ubicar adossats a la façana,
sense que puga sobrepassar-se en cap cas l’amplària de façana de l’establiment, i
caldrà disposar d’elements separadors que delimiten la zona ocupada respecte a
l’itinerari de vianants.
2. Cada una de les taules altes amb les seues corresponents dos cadires o
tamborets no podran ocupar un espai que excedisca de 0,50 metres des de façana, i
haurà de quedar, des de l’espai ocupat, una banda lliure mínima d’1,50 metres fins al
rastell per al pas de persones, amb les altres exigències previstes en la normativa
d’accessibilitat, i sense que puga haver-hi en l’esmentada banda elements del
mobiliari urbà o obstacles al trànsit de vianants.
Article 64. Establiments amb façanes a distints carrers
1. Les persones o entitats titulars d’establiments que disposen de façana que
dóna a dos o més carrers, podran sollicitar la installació de terrassa en qualsevol
d’estes o en totes, sempre que es complisquen en cada una les condicions establides
en el present títol.
2. En estos supòsits, per a atendre al compliment de les limitacions establides en
l’article 58, es considerarà superfície de la terrassa la suma de les superfícies de totes
les terrasses de l’establiment o local.

Secció 2ª. Condicions especials
Article 65. Aplicabilitat de les condicions generals
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Les condicions generals d’ocupació establides en la secció 1a seran aplicables a
totes les installacions 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 66. Ciutat Vella
Tenint en compte la peculiar configuració urbana del districte de Ciutat Vella, en
les ocupacions amb terrassa dins de tot el seu àmbit regiran les següents normes
especials:
1. No es permetrà la collocació de tendals, per a no distorsionar l’espai urbà
afectat.
2. La banda lliure de vianants mínima establida en l’article 62.2 serà de 1,20
metres.
3. Les sollicituds que es formulen per a les autoritzacions de terrasses en
places, xamfrans, carrers de vianants i altres espais singulars anàlegs en l’àmbit del
districte, requeriran en cada cas un estudi específic de les circumstàncies concurrents,
i operaran les limitacions generals establides en la secció 1a com a criteris orientatius
per a resoldre aquelles.
Article 67. Zones acústicament saturades (ZAS)
En l’àmbit de zones declarades acústicament saturades per l’Ajuntament de
València, el règim aplicable a les terrasses se subjectarà a allò que s’ha determinat en
els respectius acords de declaració o, si és el cas, a les mesures cautelars que puguen
adoptar-se prèviament a l’esmentat acord.
Article 68. Pedanies
1. La installació de terrasses en les pedanies de la ciutat de València se
subjectarà a les prescripcions de la present ordenança, tot i que, de forma
excepcional, se’n podrà autoritzar la ubicació en calçada, tenint en compte la seua
configuració urbana com a nuclis de població aïllats, sempre que els usos habituals de
les seues vies públiques i els costums dels seus veïns ho justifiquen. En eixos supòsits,
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s’haurà de tindre l’informe favorable dels servicis municipals competents en matèria
de trànsit, que es pronunciaran sobre les mesures de senyalització i seguretat a
adoptar.
2. Quan, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, s’autoritzara l’ocupació
amb terrassa d’un tram de calçada, es possibilitarà la compatibilitat de l’ús d’esta amb
l’aparcament de vehicles una vegada finalitzat l’horari de funcionament de la terrassa.
L’esmentat tram de calçada haurà de trobar-se completament lliure a l’inici de l’horari
de funcionament d’aquella.
Article 69. Parcs, zones verdes i enjardinades
1. La installació de terrasses en parcs o jardins de titularitat municipal, haurà de
tindre un informe previ favorable del servici competent en matèria de parcs i jardins, i
podrà exigir-se garantia pels possibles danys que l’ocupació podrà ocasionar en els
béns municipals, en funció de les particulars característiques d’estos.
2. Si es tracta d’un parc o jardí tancat de titularitat municipal, l’horari de
funcionament de la terrassa haurà d’ajustar-se al d’obertura i tancament d’este, i no
sobrepassarà en cap cas l’establit amb caràcter general en l’article 45.
3. Entre la zona ocupada per la terrassa i el límit del parterre o estructura del
jardí més pròxima, haurà d’existir una amplària lliure per a la circulació de vianants no
inferior a 3 metres; la distància mínima entre la superfície a ocupar per la terrassa i
l’encintat del parterre o escocell serà d’1,50 metres.
4. Quan un establiment dels regulats en el present títol estiga separat d’una
zona verda o enjardinada per la calçada, només es podrà autoritzar la installació de
terrassa en l’esmentada zona verda o enjardinada quan esta enfronte a la façana del
local, no hi haja més que un tram de calçada a creuar i es dispose d’un pas de
vianants als voltants. En este cas s’haurà de respectar la normativa de seguretat viària
per a l’encreuament de les calçades.
5. En tots els supòsits anteriorment indicats, hauran de respectar-se les
prescripcions per a la utilització dels esmentatss espais contingudes en la normativa
municipal de parcs i jardins i allò que estipula l’article 20 del títol segon, a més de les
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condicions generals i especials del present capítol mentres no resulten incompatibles
amb aquelles.
Article 70. Carrers de vianants
1. Les sollicituds que es formulen per a les autoritzacions de terrasses en
carrers de vianants, tenint en compte la variada tipologia existent, requeriran en cada
cas un estudi especial, segons l’amplària, funcionalitat de vianants, accessos a
immobles, impacte visual, compatibilitat amb altres usos comercials i altres
circumstàncies anàlogues. Caldrà respectar, en tot cas, les limitacions dels articles 58 i
59 i les previsions, respecte a l’ocupació de superfície que excedisca de l’amplària de
façana i a la banda lliure de vianants, dels articles 60 i 62.
2. L’horari de les terrasses en carrers de vianants no podrà iniciar-se fins que no
finalitze l’horari establit per a la càrrega i descàrrega amb vehicles comercials, llevat
que el servici competent en matèria de trànsit informe que les dimensions de la via
permeten la compatibilitat de les faenes de càrrega i descàrrega, sense cap dificultat o
impediment, amb les terrasses installades.
3. La persona o entitat titular de l’autorització estarà obligada a retirar
immediatament la terrassa si, en qualsevol moment, un vehicle autoritzat o
d’emergència tinguera necessitat de circular per una zona de vianants i el mobiliari
installat ho dificultara.
4. Per a la installació de tendals en carrers de vianants serà necessari tindre
l’informe favorable dels servicis municipals competents en matèria de trànsit i
prevenció d’emergències.
Article 71. Places, xamfrans, bulevards i altres espais singulars
Les sollicituds que es formulen per a les autoritzacions d’installació de terrasses
en places, xamfrans, bulevards i altres espais de característiques singulars, requeriran
en cada cas un estudi individualitzat, tenint en compte la morfologia específica de
cada un d’estos, la seua funcionalitat de vianants, la compatibilitat amb altres usos,
les característiques de les vies públiques pròximes, l’impacte visual i qualsevol altre
tipus de peculiaritat que puga condicionar la viabilitat de la installació; s’hauran de
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respectar, en tot cas, les limitacions dels articles 58 i 59 i les previsions, respecte a
l’ocupació de superfície que excedisca de l’amplària de façana i a la banda lliure de
vianants, dels articles 60 i 62.
Article 72. Supòsits excepcionals
L’Ajuntament, excepcionalment, en supòsits molt concrets en què es justifique el
tractament diferenciat, podrà autoritzar un augment o reducció de la superfície
màxima de terrassa autoritzable, tenint en compte per a això les peculiaritats de la via
pública l’ocupació de la qual se sollicite, les seues condicions d’accessibilitat, la
intensitat de trànsit de vianants, distància a edificis residencials i la resta de
circumstàncies concurrents. Hi operaran les limitacions generals establides en la
secció 1a com a criteris orientatius.

CAPÍTOL QUART. OBLIGACIONS, PROHIBICIONS I LIMITACIONS
Article 73. Obligacions
1. La persona o entitat titular de l’autorització haurà de collocar en
l’establiment, en lloc visible des de l’exterior, el títol habilitador d’ocupació de la
terrassa i pla en què figure la seua representació gràfica.
2. En cap cas podrà utilitzar-se el domini públic com a magatzem o lloc de
depòsit del mobiliari de la terrassa, el qual ha de ser retirat diàriament finalitzat
l’horari autoritzat. Es considerarà com a emmagatzemament o depòsit indegut, entre
altres, l’apilament del mobiliari en el domini públic, tant si es produïx durant l’horari
concedit com fora d’este.
3. En finalitzar l’horari autoritzat hauran d’enrotllar-se els tancaments verticals
dels tendals, a fi de mantindre el domini públic lliure d’obstacles.
4. Serà obligació de la persona o entitat titular de l’autorització mantindre en
condicions de seguretat, salubritat, neteja i ornament tant les installacions com
l’espai ocupat i la seua zona d’influència.

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

58 de 241

5. La persona o entitat titular de l’autorització serà directament responsable
d’aquells danys que es produïsquen en els béns o les persones com a conseqüència
de la installació o inadequat manteniment dels elements ubicats en la terrassa.
6. En les terrasses només es podran servir els productes que, d’acord amb el
títol habilitador per a l’exercici de l’activitat, s’estiga autoritzat a expendre en l’interior
de l’establiment.
Article 74. Prohibicions i limitacions
1. No podran installar-se en el domini públic, ni en la façana o buit d’esta, 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 installació 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 se senten o vegen des de l’exterior de
l’establiment.
2. No podran ubicar-se en la terrassa elements com ara vitrines expositores,
frigorífics de cofre, aparells de jocs infantils, taules de billar, futbolins, màquines
expenedores, recreatives o d’atzar o qualsevol altre tipus de característiques
anàlogues.
3. En tot cas, els escocells hauran de quedar lliures, i no podran ser ocupats ni
servir de suport al mobiliari o installacions de la terrassa.
4. Una vegada finalitzat l’horari de funcionament de la terrassa, la retirada total
de les installacions i elements que l’ocupen es durà a terme evitant originar molèsties
per sorolls, i queda prohibit l’arrossegament dels esmentats elements i installacions.

CAPÍTOL QUINT. SUSPENSIÓ, EXTINCIÓ I CESSAMENT DE L’ACTIVITAT
Article 75. Suspensió de l’autorització
1. L’Ajuntament podrà iniciar expedient per a la suspensió temporal de
l’autorització atorgada, en els supòsits següents:
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a) Quan el títol habilitador per a l’obertura de l’establiment o local de què
depenga la terrassa es trobara suspés o es trobara privat d’efectes temporalment per
qualsevol circumstància.
b) Quan s’aprecien circumstàncies d’interés públic que impedisquen l’efectiva
utilització del sòl per a la destinació autoritzada, com ara obres, esdeveniments
públics, modificació de les condicions inicials d’accessibilitat, situacions d’emergència o
altres circumstàncies d’interés general.
c) Com a mesura cautelar en expedients de declaració de zona acústicament
saturada per part de l’Ajuntament o d’infraccions de la normativa sobre contaminació
acústica.
d) En els supòsits de retard en el pagament de la taxa corresponent.
2. En tots eixos casos, se suspendrà l’autorització de la terrassa fins que
desapareguen aquelles situacions que la van motivar. L’esmentada suspensió no
generarà dret a cap indemnització o compensació, sense perjuí que, en els supòsits de
l’apartat b) de l’article anterior, es puga sollicitar el reintegrament, si és el cas, de la
part proporcional de l’import abonat de la taxa corresponent al període no disfrutat.
Article 76. Extinció de l’autorització
1. Les autoritzacions regulades en el present títol podran extingir-se per les
causes següents:
a) Revocació
b) No renovació
2. L’Ajuntament iniciarà expedient per a la revocació o no renovació de
l’autorització atorgada, en els supòsits següents:
a) Quan s’haja apreciat un incompliment greu de les condicions fixades en
l’autorització o de les obligacions establides en la present ordenança o en la normativa
vigent.
b) Quan el títol habilitador per a l’obertura de l’establiment o local de què
depenga la terrassa s’haja extingit. Serà obligació de la persona o entitat titular
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comunicar eixa circumstància a l’Ajuntament, i respondrà de les conseqüències que
se’n deriven si no ho fa.
c) Quan es modifique la realitat física existent en el moment de l’atorgament de
l’autorització.
d) Quan l’ocupació de la terrassa no coincidisca amb els termes de l’autorització.
3. En els esmentats supòsits serà procedent la revocació o la no renovació de
l’autorització, en funció que les circumstàncies que la motiven s’hagen detectat durant
la seua vigència o al tramitar-ne la renovació.
4. En tot cas, l’extinció de l’autorització no generarà dret a cap indemnització.
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TÍTOL QUART
ACTIVITATS FESTIVES DE CARÀCTER POPULAR I FESTIVITATS
TRADICIONALS VALENCIANES
Article 77. Objecte
1. Es regulen en el present títol les activitats festives de caràcter popular, com
ara concerts, revetles, cavalcades, processons, cercaviles, desfilades, menjars
populars, jocs infantils o altres activitats anàlogues que, de forma temporal, es facen,
una o diverses d’estes, en el domini públic municipal amb motiu de festivitats
tradicionals de la ciutat de València i dels seus barris o pedanies, o d’altres dates o
esdeveniments d’interés general, social o benèfic, independentment del caràcter civil o
religiós d’estos.
2. La realització en el domini públic de les esmentades activitats estarà subjecta
a autorització de l’Ajuntament, sense perjuí de l’obtenció d’aquells permisos que
siguen necessaris i l’atorgament dels quals puga ser competència d’altres
administracions.

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 78. Sujectes de la autorització
Les activitats regulades en el present títol, amb les excepcions que s’hi
establixen, s’autoritzaran a entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes i a associacions culturals, veïnals i altres entitats sense ànim de lucre.
Article 79. Sollicitud
Sense perjuí de les especialitats que s’establixen en el present títol, l’entitat
organitzadora de l’acte presentarà la sollicitud d’autorització en el termini previst en
l’article 30, i s’haurà de fer constar en tot cas, almenys, el dia i l’hora d’inici i fi de
l’esdeveniment, la relació d’activitats a dur a terme en el domini públic, pla d’ubicació,
nombre previst d’assistents i la descripció detallada de tots els elements, installacions
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i ocupacions accessòries que es prevegen utilitzar. S’hi adjuntarà la documentació que
es detalla en l’annex I.2.
Article 80. Designació d’interlocutor amb l’Ajuntament
L’entitat organitzadora de qualsevol de les activitats regulades en el present títol,
haurà de designar, almenys, una persona com a interlocutor amb l’Administració, que
haurà d’estar localitzable i disponible per a qualsevol incidència que requerisca la seua
intervenció, i caldrà facilitar, a eixos efectes, un mitjà d’interlocució amb l’Ajuntament.
Article 81. Garantia
1. L’Ajuntament valorarà, en cada supòsit concret i en funció de les
característiques de l’ocupació sollicitada i de l’activitat a realitzar, l’exigència de
constituir, amb caràcter previ a obtindre el títol habilitador, garantia o aval suficient
que garantisca la retirada d’installacions i efectes una vegada finalitzat el període
d’autorització, així com els possibles danys que puguen produir-se en el domini públic
municipal.
2. No s’exigirà la constitució de garantia quan es tracte d’actes organitzats
directament per l’Ajuntament de València o els organismes que en depenen.
Article 82. Assegurança de responsabilitat civil
1. L’entitat organitzadora respondrà directament dels danys que, amb motiu de
la realització de l’acte en el domini públic, o de la incorrecta retirada de les
installacions o neteja de l’espai ocupat i la seua zona d’influència, es produïsca en els
béns o en les persones, incloent-hi tant al públic assistent com tercers, per a la
cobertura del qual s’exigirà la corresponent pòlissa de responsabilitat civil en vigor.
2. L’entitat sollicitant haurà d’acreditar, amb caràcter previ i com a condició
perquè

l’Ajuntament

expedisca

el

títol

habilitador

per

a

la

realització

de

l’esdeveniment, la contractació i vigència de la pòlissa d’assegurança a què es fa
referència en l’apartat anterior.
Article 83. Contingut de la resolució d’autorització
1. La resolució municipal per la qual s’autoritze l’acte sollicitat haurà de
pronunciar-se, no solament sobre l’ocupació del domini públic, sinó també respecte a
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les activitats a dur-hi a terme i a tots els elements, installacions i ocupacions
accessòries que es deriven de l’esdeveniment autoritzat, incloent-hi les condicions
aplicables a tot això.
2. En la resolució podrà establir-se, igualment, la limitació concreta del nivell
sonor durant el període autoritzat, que, en cap cas, podrà superar el màxim que es
fixe en la normativa municipal de contaminació acústica.
Article 84. Supòsits especials de denegació de l’autorització
1. L’Ajuntament podrà denegar l’autorització d’ocupació per a la realització en el
domini públic dels actes previstos en el present títol quan, per les previsions de públic
assistent, les característiques del domini públic o altres circumstàncies anàlogues, els
esmentats esdeveniments puguen posar en perill la seguretat o afectar de forma greu
l’accessibilitat i els servicis públics en la zona. Sense perjuí del que s’ha dit més
amunt, l’Ajuntament podrà proposar a l’entitat organitzadora espais alternatius on
puga celebrar-se l’acte amb majors garanties.
2. Igualment, podrà denegar-se l’autorització quan l’activitat sollicitada s’estime
incompatible amb altres actes programats en els mateixos espais o dates, i en
especial amb aquells organitzats o patrocinats per l’Ajuntament de València o els
organismes que en depenen.
Article 85. Retirada d’installacions i neteja de l’espai ocupat
L’entitat organitzadora es responsabilitzarà del fet que, en finalitzar l’acte
autoritzat, el domini públic ocupat i la seua zona d’influència queden lliures de
qualsevol tipus d’installacions, ancoratges, elements o residus derivats de la seua
realització i en condicions òptimes perquè se’n reprenga l’ús normal.
Article 86. Reposició del mobiliari urbà
Els elements del mobiliari urbà que puguen resultar afectats per l’activitat que es
desenrotlle en el domini públic municipal, hauran de ser reposats al seu estat original,
tant si han sigut temporalment desmuntats com si hauran resultat danyats. En este
últim cas, l’entitat titular de l’autorització comunicarà a l’Ajuntament els danys
ocasionats i aportarà una proposta d’actuació per a dur a terme la reparació, que
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haurà de ser informada favorablement pel servici competent. Si no ho fa així,
l’Ajuntament efectuarà la reconstrucció o reparació amb càrrec a la garantia si esta
s’haurà prestat. L’entitat titular de l’autorització, en tot cas, haurà de procedir al
reintegrament del cost total dels gastos de les obres executades. Si els danys foren
irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns
danyats. I sense perjuí, si així fóra procedent, de la incoació del corresponent
procediment sancionador.
Article 87. Actes en parcs i zones verdes o enjardinades
Quan els actes previstos en el present títol pretenguen fer-se en parcs i zones
verdes o enjardinades, hauran de complir, a més, allò que s’ha preceptuat en la
normativa municipal reguladora de parcs i jardins, així com les condicions
assenyalades en l’article 20.
Article 88. Zones acústicament saturades
En l’àmbit de zones declarades acústicament saturades (ZAS) per l’Ajuntament
de València, l’exercici d’este tipus d’activitats en el domini públic se subjectarà a allò
que s’ha determinat en els seus respectius acords de declaració o, si és el cas, a les
mesures cautelars que puguen adoptar-se prèviament a l’esmentat acord.
Article 89. Begudes alcohòliques
1. En allò que s’ha referit a publicitat, venda i consum de begudes alcohòliques,
hauran de complir-se les prescripcions de la legislació vigent en matèria de
drogodependències i altres trastorns addictius, així com la normativa sanitària i de
publicitat.
2. No hi haurà prohibició de venda, subministrament i consum de begudes
alcohòliques en el domini públic en les dates i llocs assenyalats en les seccions 2a i 3a
del capítol tercer del present títol, així com els dies en què es facen festes singulars
d’un barri o pedania, sempre que es tracte d’actes organitzats per l’Ajuntament o
autoritzats per este i que tinguen lloc en els espais o recintes habilitats per a estos
dins de l’horari màxim autoritzat. A l’efecte esmentat, es considerarà festes singulars
d’un barri o pedania la definició continguda en l’article 4.12 de la present ordenança.
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Article 90. Tancament total o parcial del trànsit
1. Durant la celebració dels actes festius que es desenrotllen en les vies
públiques del terme municipal de València, podrà acordar-se el tancament total o
parcial del trànsit en l’emplaçament objecte d’ocupació. Es procurarà, no obstant això,
compatibilitzar en la mesura que siga possible l’ús compartit de la via pública per les
persones assistents a l’acte i per la circulació ordinària de vehicles, encara que esta es
veja entorpida.
2. En els supòsits de tancament parcial del trànsit, en què es compatibilitze l’ús
de la via pública per les persones assistents a l’acte i per la circulació ordinària de
vehicles, l’autorització haurà d’incloure les condicions que haja de complir l’entitat
organitzadora de l’esdeveniment per a fer possible l’esmentada compatibilitat, i es
disposarà en tot moment de la suficient amplària de calçada per a garantir el pas de
vehicles en condicions normals de circulació.
3. En tot cas hauran d’adoptar-se les mesures oportunes tendents a garantir el
pas de vehicles d’emergència, així com totes les mesures de senyalització, control i
vigilància que siguen necessàries per a garantir la seguretat viària en les zones
afectades.
4. S’haurà de garantir l’accés de persones i vehicles a edificis i garatges.
5. No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, si la Policia Local
constatarà que hi ha una situació de risc per als assistents a l’acte, per a la circulació
de vehicles o terceres persones, adoptarà de forma immediata les mesures
necessàries per a restablir-hi la seguretat, i podrà inclús ordenar la suspensió de
l’esdeveniment.
Article 91. Escenaris, carpes, grades i installacions anàlogues
Les activitats objecte del present títol que incloguen l’ocupació del domini públic
per mitjà d’escenaris, carpes, grades o installacions semblants, hauran de complir,
almenys, les condicions següents:
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1. La sollicitud d’ocupació haurà de presentar-se amb una antelació mínima de
trenta dies naturals a la data prevista d’inici de les faenes de muntatge de la
installació.
2. Juntament amb la sollicitud, haurà de presentar-se la documentació descrita
en l’annex I.2, entre la qual haurà d’aportar-se projecte d’installació subscrit per un
tècnic competent i ajustat a les exigències que establisca la normativa vigent que hi
siga aplicable; excepte en els supòsits d’installacions d’escassa complexitat tècnica o
que per les seues característiques no ho requerisquen, i en este cas l’esmentat
projecte se substituirà per:
a) Declaració responsable, subscrita pel tècnic firmant del certificat a què es fa
referència en l’apartat 3, en què manifeste, davall la seua responsabilitat, que les
installacions són d’escassa complexitat tècnica o per les seues característiques no
requerixen projecte d’installació.
b) Memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots els
elements i installacions que es prevegen utilitzar i plans d’estos.
3. Una vegada atorgada l’autorització i conclòs el muntatge de les installacions,
l’entitat organitzadora haurà de presentar un certificat final de muntatge subscrit per
tècnic competent, en el qual s’acredite que aquelles s’ajusten al projecte o memòria
presentats i reunixen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa,
resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques constructives exigibles
en el Codi Tècnic de l’Edificació. La falta de presentació del certificat anterior deixarà
sense efecte l’autorització i comportarà la prohibició de posar en funcionament les
installacions corresponents.
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, quan la documentació que
es presente per a este tipus d’installacions estiga expedida per un organisme de
certificació administrativa (OCA), caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent
reguladora d’estos.
5. Les installacions hauran de respectar una separació mínima de 3 metres
respecte a les façanes dels immobles més pròxims, i no podran ubicar-se en
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emplaçaments que impedisquen l’accés a guals, a eixides d’emergència o a parades
de transport públic, els accessos al metro, a habitatges, a locals comercials o a edificis
públics.
6. Llevat que figure expressament arreplegat en les condicions de
l’autorització, esta no habilitarà per a utilitzar les connexions d’aigua, electricitat o
altres servicis municipals.
7. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques, qualsevol que en siga
la potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar de certificat d’installació
elèctrica subscrit per un installador autoritzat i segellat per la conselleria amb
competències en matèria d’indústria.
8. Les installacions hauran de realitzar-se sobre paviment, de manera que. es
prohibix ubicar-les sobre parterre o superfície enjardinada, on tampoc no podran
depositar-se materials ni installacions auxiliars.
9. En aquells terrenys de domini públic davall els quals es trobe ubicat un
aparcament subterrani, haurà de garantir-se que la sobrecàrrega no excedix de 500
kg/m².
10. L’entitat autoritzada es responsabilitzarà de l’estricte compliment de la
normativa municipal vigent en matèria de contaminació acústica, i hauran de
respectar-se les limitacions que preveja l’esmentada normativa per a activitats amb
repercussió sonora en la via pública.
Article 92. Jocs infantils i atraccions unflables
Les activitats objecte del present títol que incloguen l’ocupació del domini públic
per mitjà de la installació de jocs infantils o atraccions unflables, amb o sense la
utilització d’elements mecànics, estarà subjecta a autorització, i haurà de complir
almenys les condicions següents:
1. La sollicitud d’ocupació haurà de presentar-se amb una antelació mínima de
trenta dies naturals a la data prevista d’inici de les faenes de muntatge de la
installació.
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2. Juntament amb la sollicitud, haurà de presentar-se la documentació descrita
en l’annex I.2, entre la qual haurà d’aportar-se certificat de l’empresa installadora
que garantisca el compliment de totes les mesures de seguretat legalment exigibles.
3. Les installacions hauran de mantindre una separació mínima de 3 metres
respecte a les façanes dels immobles més pròxims.
4. Llevat que figure expressament arreplegat en les condicions de l’autorització,
esta no habilitarà per a utilitzar les connexions d’aigua, electricitat o altres servicis
municipals.
5. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques, qualsevol que en siga
la potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar de certificat d’installació
elèctrica subscrit per un installador autoritzat i segellat per la conselleria amb
competències en matèria d’indústria.
6. Les installacions s’assentaran sobre terreny ferm i llis, i no podran ubicarse sobre parterre ni superfície enjardinada, on tampoc no podran depositar-se
materials ni installacions auxiliars.
7. L’entitat autoritzada haurà de collocar cartells informatius amb les
indicacions de seguretat i les possibles restriccions d’ús, i es facilitarà al públic
assistent totes les explicacions que foren necessàries a este efecte.
8. L’entitat autoritzada serà responsable diàriament de mantindre en condicions
de seguretat, salubritat i neteja, tant les installacions, com l’espai ocupat i la seua
zona d’influència.
9. L’entitat autoritzada serà responsable que les installacions i els elements de
seguretat es mantinguen en tot moment en un estat òptim de funcionament.
10. Les installacions estaran subjectes, si és el cas, a les inspeccions tècniques
que fixe la normativa vigent aplicable.
11. L’entitat autoritzada es responsabilitzarà de l’estricte compliment de la
normativa municipal vigent en matèria de contaminació acústica, i hauran de
respectar-se les limitacions que preveja la dita normativa per a activitats amb
repercussió sonora en la via pública.
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12. Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de
presentar certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en què
s’acredite que aquelles reunixen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada
solidesa, resistència, estabilitat i seguretat. La falta de presentació del certificat
anterior deixarà sense efecte l’autorització i comportarà la prohibició de posar en
funcionament les installacions corresponents.
Article 93. Processons, cavalcades, desfilades i cercaviles
Les activitats objecte del present títol que incloguen l’ocupació del domini públic
amb motiu de la realització de processons, cavalcades, desfilades, cercaviles i
anàlogues, tinguen aquelles caràcter civil o religiós, estaran subjectes a autorització, i
hauran de complir, almenys, les condicions següents:
1. La sollicitud d’ocupació haurà de presentar-se en el termini previst en l’article
30, i s’hi adjuntarà la documentació assenyalada en l’annex I.2.
2. Caldrà, en tot cas, tindre un informe favorable de Policia Local i del servici
municipal amb competències en matèria de trànsit.
3. Si és necessari el tancament total o parcial de determinades vies públiques al
pas de vehicles, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 90.
4. Si en els actes participaren vehicles de motor, estos hauran de desplaçar-se a
velocitat de pas humà i disposar del corresponent permís per a poder circular per les
vies públiques, hauran d’estar degudament homologats i trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions que marque la legislació vigent en matèria
d’inspeccions tècniques.
5. Quan en l’acte participen vehicles de motor a manera de carrosses o elements
semblants, l’entitat organitzadora haurà d’assignar un nombre de persones suficient, i
com a mínim una a cada costat, que acompanye la carrossa durant tot el recorregut
de l’esdeveniment per a garantir la seguretat de tercers.
6. En tot cas haurà de garantir-se l’accés de vehicles i persones a la propietat,
establiments i servicis que es vegen afectats per l’acte, així com el pas dels vehicles
d’emergència.
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7. L’entitat autoritzada es responsabilitzarà de l’estricte compliment de la
normativa municipal vigent en matèria de contaminació acústica, i hauran de
respectar-se les limitacions que preveja la dita normativa per a activitats amb
repercussió sonora en la via pública.
Article 94. Installació de sanitaris portàtils
1. Les ocupacions del domini públic regulades en el present títol en què es
preveja una permanència prolongada d’assistents en l’espai o recinte habilitat per a la
realització de l’esdeveniment autoritzat, necessitarà la installació de sanitaris
portàtils, els quals hauran d’ajustar-se a les previsions contingudes en la norma UNE
EN 16194:2012, sobre cabines sanitàries mòbils no connectades al clavegueram i
requisits dels servicis i productes relacionats amb el subministrament de cabines i
productes sanitaris, o normativa que la desenrotlle o substituïsca.
2. La persona o entitat peticionària haurà d’indicar en la seua sollicitud, a
l’efecte previst en l’apartat anterior, el nombre previst d’assistents. Si no es podrà
determinar l'esmentat nombre, es calcularà en funció de la superfície objecte
d’ocupació destinada al públic, a raó de 4 persones per cada metre quadrat.
3. Quan els actes previstos en l’apartat primer estiguen organitzats per
l’Ajuntament, el nombre de sanitaris a installar serà determinat per este en funció de
les previsions de públic assistent i les concretes característiques de l’esdeveniment a
realitzar. Caldrà ajustar-se a la normativa mencionada en l’apartat 1.
4. Els models de sanitaris hauran d’estar homologats, no necessitar muntatge i
hauran d’acomplir els requisits mínims establits en la normativa mencionada en
l’apartat 1.
5. La installació, manteniment i retirada dels sanitaris serà responsabilitat de la
persona o entitat organitzadora de l’esdeveniment, sense perjuí que aquelles puguen
contractar els esmentats servicis amb tercers.
6. En els supòsits regulats en el present article, la sollicitud per a l’ocupació del
domini públic haurà d’incloure la previsió d’installació dels sanitaris portàtils, i s’haurà
de destinar una porció de l'esmentat domini públic a la ubicació d’estos. Serà
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l’Ajuntament qui determine en la corresponent autorització l’emplaçament concret i
condicions de l'esmentada installació.
Article 95. Cadires de lloguer per a la celebració d’esdeveniments
1. Quan es pretenga ocupar el domini públic per mitjà de cadires de lloguer, amb
motiu de la realització d’algun dels esdeveniments regulats en el present títol, l’entitat
organitzadora de l’acte haurà d’especificar eixe aspecte en la seua sollicitud i serà la
responsable de la seua contractació.
2. La tramitació de la sollicitud d’ocupació del domini públic amb les esmentades
cadires s’efectuarà de manera conjunta amb la resta d’actes que es pretenguen
realitzar i la resolució que dicte l’Ajuntament haurà de pronunciar-se sobre tots estos.
Article 96. Cuinar aliments
En el cas que entre les activitats sollicitades es trobe cuinar aliments en la via
pública, hauran d’adoptar-se, almenys, les mesures següents:
1. Si es cuina directament sobre el paviment, este haurà de protegir-se per mitjà
d’una capa d’arena o semblant d’almenys 20 centímetres de gruix.
2. Queda prohibit encendre foc per a cuinar en l’interior de parcs, jardins i sobre
parterre o superfície enjardinada, i també ubicar-lo a una distància inferior a 5 metres
d’elements vegetals o de la projecció vertical de la copa dels arbres que puga haver-hi
en la zona.
3. L’entitat organitzadora haurà de designar almenys una persona que estiga
present fins que el foc estiga completament apagat.
4. L’entitat titular de l’autorització serà responsable dels danys que puguen
produir-se en el paviment, i estarà obligada a la reposició dels béns danyats. A este
efecte, comunicarà a l’Ajuntament els danys ocasionats i aportarà una proposta
d’actuació per a dur a terme la reparació, que haurà de ser informada favorablement
pel servici competent. Si no ho fa així, l’Ajuntament efectuarà la reconstrucció o
reparació amb càrrec a la garantia, si esta s’haurà prestat. L’entitat titular de
l’autorització, en tot cas, haurà de procedir al reintegrament del cost total dels gastos
de les obres executades. En cas de danys irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat
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en quantia igual al valor dels béns danyats. Tot això sense perjuí, si així és procedent,
de la incoació del corresponent procediment sancionador.
5. L’entitat organitzadora es responsabilitzarà del fet que els aliments estiguen
en condicions aptes per al consum i s’ajusten a allò que s’ha establit en la seua
normativa específica, amb estricte compliment, en tot cas, de la legislació aplicable en
matèria de protecció de consumidors i usuaris, així com de la normativa reguladora de
les obligacions de caràcter higienicosanitari dels productes alimentaris, de l’elaboració,
distribució i comerç de menjars preparats, i dels criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà.
6. Cap tipus d’aliment, ni els recipients que els continguen, podrà estar en
contacte directe amb el sòl en els processos de manipulació o preparació culinària.
7. En tot cas hauran d’acomplir-se els requisits i condicions establits en l’annex
III de la present ordenança, en tot allò que puga resultar aplicable.
Article 97. Mercats ambulants i venda d’aliments
1. Si entre les activitats sollicitades es troba la installació de mercats ambulants
o, en general, de parades de venda, de caràcter no permanent, destinades a la
comercialització de qualsevol tipus de producte, estes hauran d’ajustar-se al que
s’establisca en l’ordenança municipal que regule eixe tipus d’activitats de venda no
sedentària, amb estricte compliment, en tot cas, de la legislació aplicable en matèria
de protecció dels consumidors i usuaris, i la reguladora de l’activitat de venda fora de
l’establiment comercial, així com de la normativa reguladora de les obligacions de
caràcter higienicosanitari dels productes alimentaris, de l’elaboració, distribució i
comerç de menjars preparats, i dels criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum humà.
2. Quan se sollicite la installació de parades de venda d’aliments, a més del que
establix l’apartat anterior:
a) L’entitat organitzadora haurà de presentar juntament amb la seua sollicitud
una memòria descriptiva de l’activitat alimentària que desenrotllarà, subscrita,
preferiblement, per una empresa especialitzada. La memòria haurà de contindre com
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a mínim: descripció del tipus d’activitat alimentària, on s’indique si es durà a terme
per mitjà de la modalitat de mercat ambulant o servici d’àpats (catering), i també
caldrà especar-hi si es tracta de venda d’aliments envasats, venda d’aliments amb
manipulació, venda i elaboració d’aliments, etc.; previsió del nombre de comensals o
assistents; i relació dels establiments de procedència dels aliments.
b) Les parades de venda i els aliments s’ajustaran als requisits i condicions
establits en l’annex III.
Article 98. Installacions d’enllumenat ornamental de carrers
1. L’enllumenat ornamental de carrers que pretenguen installar les entitats
sollicitants, haurà de complir les prescripcions per a les installacions de baixa tensió i
disposar del corresponent butlletí d’installacions elèctriques de la conselleria
competent. Quedarà prohibida la connexió als quadres de l’enllumenat públic.
2. El muntatge de l’enllumenat no podrà subjectar-se al mobiliari urbà ni a
l’arbratge o enjardinat. Si la installació fóra sustentada sobre qualsevol tipus
d’estructura, hauran de complir-se, a més, les prescripcions contingudes en el present
títol per als escenaris, envelats, grades o installacions semblants.
Article 99. Disparada de focs artificials
1. La competència municipal en matèria de disparada de focs artificials es limita
a autoritzar la utilització del domini públic amb l'esmentada finalitat, sense perjuí de la
comunicació o autorització expressa que l’entitat organitzadora de l’espectacle ha de
realitzar o obtindre de la Delegació del Govern, en funció de la matèria reglamentada
a disparar.
2. La sollicitud perquè s’autoritze l’ocupació del domini públic municipal es
presentarà en l’Ajuntament en el termini previst en l’article 30, i s’hi adjuntarà la
documentació que es detalla en l’annex I.2.a). Caldrà ajustar-se a les prescripcions
establides en la legislació aplicable en l'esmentada matèria.
3. L’autorització se subjectarà, almenys, a les condicions següents:
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a) L’entitat autoritzada adoptarà totes les mesures de senyalització, control i
vigilància que siguen necessàries per a garantir la seguretat en tot l’àmbit afectat per
l’acte.
b) S’haurà de garantir l’accés de vehicles i persones a la propietat, establiments i
servicis afectats per l’acte, així com el pas dels vehicles d’emergència.
c) L’entitat autoritzada es responsabilitzarà del fet que el domini públic ocupat i
la seua zona d’influència queden en condicions normals de neteja i lliures de qualsevol
tipus de residu una vegada conclòs l’acte.
d) L’entitat autoritzada haurà de garantir que, una vegada finalitzat l’espectacle i
abans de permetre l’accés del públic a la zona de seguretat, no hi quede material que
no haja deflagrat ni residus perillosos.
Article 100. Actes sense autorització o que n’incomplisquen les
condicions
Quan agents de la Policia Local o personal funcionari amb competències en
matèria d’inspecció constataran, d’ofici o a instància d’altres servicis municipals o de
tercers, la realització en el domini públic d’algun dels actes regulats en el present títol
sense la preceptiva autorització o que vulneren les condicions imposades en esta, serà
immediatament suspés. A continuació s’adoptaran les mesures cautelars que siguen
necessàries, sempre que això siga possible, inclús amb la retirada d’installacions o el
decomís de materials, i sense perjuí de la incoació del corresponent procediment
sancionador i de l’exigència de les responsabilitats que pertoquen.

CAPÍTOL SEGON. REVETLES, CONCERTS I ACTIVITATS ANÀLOGUES
Article 101. Objecte
Es regula en este capítol el règim jurídic especial de les activitats festives de
caràcter popular caracteritzades per la utilització d’elements sonors per a l’emissió de
música en directe o pregravada, com ara concerts, revetles, discomòbil, playback i
anàlogues, a les quals els seran aplicables les disposicions contingudes en el capítol
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anterior i en els capítols primer i segon del títol segon, en tot allò que no siga
incompatible amb les especialitats que a continuació s’especifiquen.
Article 102. Subjectes de l’autorització
Este tipus d’activitats en domini públic només s’autoritzarà a comissions falleres
que figuren degudament inscrites en la Junta Central Fallera, així com a entitats
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Article 103. Limitació de dies per a la seua celebració
Les activitats previstes en el present capítol només podran autoritzar-se amb
motiu de festivitats patronals, locals o festes singulars d’un barri o pedania, i
únicament dissabte o vespra de dia festiu, excepció feta que tinguen lloc amb motiu
de les festivitats tradicionals de Falles i Fira de Juliol, així com en la festivitat de Sant
Joan, que es regiran pel que disposen les seccions 2a i 3a del capítol següent.
Article 104. Horari màxim autoritzat
1. L’horari de realització de les esmentades activitats no podrà excedir el que
establisca la normativa vigent, i en cap cas de les 02.00 hores, excepte en els supòsits
arreplegats en el capítol següent de la present ordenança referits a les festivitats
tradicionals de Falles i Fira de Juliol, així com a la festivitat de Sant Joan.
2. En la celebració del dia gran de les festes singulars d’un barri o pedania
l’horari de les dites activitats no excedirà de les 03.00 hores.
Article 105. Límit sonor
No podrà superar-se el nivell màxim que es fixe en la normativa municipal de
contaminació acústica. En la resolució per la qual s’autoritze este tipus d’activitats en
domini públic s’establirà la limitació concreta del nivell sonor durant el període
autoritzat.
Article 106. Distàncies
Els emplaçaments objecte d’autorització no podran trobar-se a una distància
inferior a 50 metres de centres docents, sanitaris, assistencials o residències per a
persones majors.
Article 107. Incompliment de l’horari i dels límits sonors
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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 imposada, no serà autoritzada per a
fer este tipus d’activitats en 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.

CAPÍTOL TERCER. FESTIVITATS TRADICIONALS VALENCIANES
Article 108. Objecte
Es regulen en este capítol les activitats descrites en els capítols anteriors que es
realitzen en ocasió de determinades festivitats que tenen un especial arrelament
popular en la ciutat de València, o en qualsevol dels seus barris o pedanies, per la
seua reiterada celebració en el temps, i que signifiquen un element social i cultural
propi i identificatiu d’eixe àmbit geogràfic.
Article 109. Règim jurídic
1. La celebració en el domini públic d’este tipus d’activitats es regirà per les
disposicions contingudes en el títol segon i en els capítols primer i segon del present
títol.
2. A les activitats que es facen en ocasió de les festivitats regulades en les
seccions segona i tercera del present capítol, se’ls aplicarà un règim jurídic especial,
sense perjuí que els siguen igualment aplicables les disposicions del títol segon i en
els capítols primer i segon del present títol, en tot allò que no serà incompatible amb
eixa regulació específica.

Secció 1ª. Festivitats tradicionals subjectes a regulació general
Article 110. Àmbit d’aplicació
Es regularan pel règim general contingut en les disposicions del títol segon i en
els capítols primer i segon del present títol:
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1. Les activitats que es facen en el domini públic en qualsevol dels distints barris
o pedanies de la ciutat de València, en ocasió de festivitats tradicionals en els dits
àmbits.
2. Les activitats de caràcter institucional organitzades per l’Ajuntament de
València amb motiu de les festivitats tradicionals de Reis, Sant Vicent Màrtir, Mare de
Déu dels Desemparats, Corpus Christi, 9 d’octubre i Tots Sants; les quals, encara que
no necessitaran autorització municipal expressa per a la seua realització, sí que
hauran d’ajustar-se al règim jurídic indicat.
3. Les celebracions tradicionals de Sant Antoni Abad, Sant Vicent Ferrer, Creus
de Maig i Setmana Santa Marinera.
Article 111. Sant Antoni Abad
1. L’Ajuntament autoritzarà la tradicional desfilada i benedicció dels animals el
dia de Sant Antoni Abad, ajustant-se a les previsions contingudes en l’article 94.
2. Quan es requerira el tancament total o parcial del trànsit en la zona de
realització de les activitats programades, seran aplicables les previsions contingudes
en l’article 90.
3. Si s’organitzen altres actes festius en el domini públic municipal amb motiu de
l'esmentada celebració, com ara fogueres, activitats amb repercussió sonora,
muntatge d’envelats o escenaris, disparada de focs artificials, etc., seran aplicables les
disposicions relatives a estos contingudes en el present títol.
Article 112. Altars de Sant Vicent Ferrer
1. L’Ajuntament autoritzarà a les associacions vicentines la installació dels
tradicionals altars en el domini públic, els quals hauran de subjectar-se als preceptes
continguts en esta ordenança per als envelats, escenaris, grades i installacions
anàlogues.
2. Quan es requerisca el tancament total o parcial del trànsit en la zona de
realització de les activitats programades, seran aplicables les previsions contingudes
en l’article 90.
Article 113. Creus de Maig
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1. L’Ajuntament autoritzarà a comissions falleres i altres entitats ciutadanes de
caràcter associatiu la installació de les tradicionals Creus de Maig, les quals podran
ubicar-se tant en la calçada com en la vorera, en els emplaçaments que determine
l’Ajuntament, amb un informe previ del servici amb competències en matèria de
trànsit i circulació.
2. Hauran de muntar-se sobre una base amb suficient pes i resistència a fi
d’evitar-ne la caiguda.
3. Quan es requerira el tancament total o parcial del trànsit en la zona de
realització de les activitats programades, seran aplicables les previsions contingudes
en l’article 90.
Article 114. Setmana Santa Marinera
1. L’Ajuntament autoritzarà a les diverses germandats, confraries i corporacions
la realització en el domini públic dels distints actes que integren la tradicional Setmana
Santa Marinera, i en especial, les processons que recorren les vies públiques de
València.
2. Quan es requerisca el tancament total o parcial del trànsit en la zona de
realització de les activitats programades, seran aplicables les previsions contingudes
en l’article 90.
3. Si en les processons es porten ciris, estos hauran d’incorporar dispositius que
arrepleguen la cera, a fi d’evitar que esta s’acabe depositant en el paviment, pel risc
que això comporta per a vehicles i vianants. L’entitat autoritzada es responsabilitzarà
que les vies públiques i la seua zona d’influència queden en estat normal de neteja en
finalitzar els actes.
4. La resta d’esdeveniments festius o installacions en el domini públic municipal
que s’organitzen amb motiu de la realització d’esta festivitat, com ara disparada de
focs artificials, activitats amb repercussió sonora, muntatge de grades i escenaris,
etc., seran aplicables les disposicions relatives a cada tipus d’acte contingudes en la
present ordenança.
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Secció 2ª. Festivitats tradicionals amb règim jurídic especial
Article 115. Àmbit d’aplicació
Les activitats que es facen en el domini públic amb motiu de les festivitats
tradicionals de Falles i Fira de Juliol, les peculiaritats de les quals justifiquen que
siguen objecte d’una regulació específica, es regiran pel que establix la present secció,
sense perjuí que els resulten igualment aplicables les disposicions del títol segon i dels
capítols primer i segon del present títol, en tot allò que no siga incompatible amb esta
regulació específica.

Subsecció 1ª. Falles
Article 116. Ban de Falles
Durant el període comprés entre els dies 1 i 20 de març de cada any, seran
aplicables les disposicions contingudes en el ban anual de Falles dictat per l’Alcaldia
que afecten qualsevol dels supòsits regulats en la present ordenança.
Article 117. Begudes alcohòliques
No hi haurà prohibició de venda, subministrament i consum de begudes
alcohòliques en el domini públic en les dates que es fixen anualment en el ban de
Falles, quan tinguen lloc amb motiu de les ocupacions regulades en la present
subsecció i en els espais i horari autoritzats per l’Ajuntament.
Article 118. Carpes de les comissions falleres
1. La installació de carpes en el domini públic que s’autoritze a les distintes
comissions falleres o per a actes organitzats per l’Ajuntament, haurà d’ajustar-se a
allò que s’ha establit amb caràcter general en l’article 22 i en el capítol primer per a
este tipus d’installacions, així com a les característiques, condicions i data que es
fixen en el ban de Falles i en la respectiva autorització.
2. Les sollicituds per a la installació de les carpes regulades en el present
article, acompanyades de la documentació que s’assenyala en l’annex I.2, hauran de
presentar-se abans del 31 de desembre de l’any anterior.
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3. L’incompliment de les característiques de les carpes, de la seua ubicació, o de
les dates d’installació determinarà que l’autorització quedarà automàticament sense
efecte i l’entitat incomplidora no podrà installar la carpa durant les festes falleres de
l’any següent.
Article 119. Limitació d’activitats i installacions en el domini públic
1. Durant els dies que es reserven cada any en el ban de l’Alcaldia per a la
realització d’activitats falleres, no s’autoritzaran en el domini públic municipal activitats
o installacions, de les descrites en el present títol, a excepció d’aquelles organitzades
per les comissions falleres o la Junta Central Fallera dins dels actes inclosos en el
programa oficial de festejos, així com les que pogueren estar organitzades,
promogudes o participades per l’Ajuntament de València.
2. Igualment, podran autoritzar-se en el domini públic municipal durant els dies
reservats en el ban de l’Alcaldia per a la realització d’activitats falleres, les activitats
derivades dels tradicionals carnestoltes si puntualment coincidiren ambdós en el
calendari.
Article 120. Horari d’activitats amb repercussió sonora
1. Les activitats amb repercussió sonora, com ara concerts, revetles, discomòbil,
playback i semblants, es limitaran als dies que es fixen en el ban de l’Alcaldia i el seu
horari no podrà excedir el que s’establisca en la normativa vigent, sense que en cap
cas puga superar les 04.00 hores.
2. El mateix horari serà aplicable a les activitats amb repercussió sonora que es
realitzen en l’interior de les carpes autoritzades en el domini públic a les distintes
comissions falleres. Transcorregut l'esmentat horari, la carpa haurà d’estar tancada i
sense activitat en el seu interior.
3. L’incompliment per l’entitat autoritzada de l’horari que s’establisca en la
resolució municipal, implicarà que, una vegada siga ferma la sanció imposada per
l'esmentat concepte, no serà autoritzada per a fer revetles, concerts o altres activitats
anàlogues amb repercussió sonora en el que reste d’any, especialment en la festivitat
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de Sant Joan, a partir de la data en què adquirisca fermesa aquella, ni tampoc per a
les festes falleres de l’anualitat següent.

Subsecció 2ª. Fira de Juliol
Article 121. Actes a realitzar-hi
Tenint en compte la varietat i duració de tots els esdeveniments festius en el
domini públic municipal que s’organitzen en la ciutat de València amb motiu de la
realització de la tradicional Fira de Juliol, com ara disparada de focs artificials,
concerts i altres activitats amb repercussió sonora, muntatge de grades i escenaris,
batalla de flors, etc., seran aplicables les disposicions relatives a cada tipus d’acte
contingudes en la present ordenança.
Article 122. Activitats amb repercussió sonora i horari màxim
1. Les activitats amb repercussió sonora, com ara concerts, revetles i semblants,
es limitaran als dies del mes de juliol en què es facen festejos o espectacles inclosos
en el programa oficial de festes aprovat cada any per l’Ajuntament o que puguen
estar organitzats, promoguts o participats per este, sempre que tinguen lloc en els
espais o recintes habilitats per als esmentats actes.
2. L’horari de les esmentades activitats no podrà excedir el que s’establisca en la
normativa vigent, i en cap cas de les 03.00 hores de l’endemà.
Article 123. Begudes alcohòliques
No hi haurà prohibició de venda, subministrament i consum de begudes
alcohòliques en el domini públic els dies del mes de juliol en què se celebren festejos
o espectacles inclosos en el programa oficial de festes aprovat cada any per
l’Ajuntament o que puguen estar organitzats, promoguts o participats per este,
sempre que tinguen lloc en els espais o recintes habilitats per als esmentats actes i
dins de l’horari màxim autoritzat.

Secció 3ª. Altres festivitats amb règim jurídic especial. Festes de Sant
Joan.
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Article 124. Àmbit d’aplicació, subjectes d’autorització i data de
celebració
1. Les activitats que se celebren en el domini públic amb motiu de la festivitat de
Sant Joan, les peculiaritats de les quals justifiquen que siguen objecte d’una regulació
específica, es regiran pel que establix la present secció, sense perjuí que els resulten
igualment aplicables les disposicions del títol segon i dels capítols primer i segon del
present títol, en tot allò que no fóra incompatible amb esta regulació específica.
2. La realització en el domini públic municipal de les festes de Sant Joan només
s’autoritzarà a comissions falleres i entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, així com en aquells supòsits en què l’Ajuntament de València siga
l’organitzador o collabore directament en l’acte.
3. Els actes que es pretenguen dur a terme amb motiu de la celebració de
l’esmentada festivitat només s’autoritzaran el dissabte més pròxim al 24 de juny i el
dissabte anterior a este. Les entitats peticionàries hauran de manifestar expressament
en la seua sollicitud per a quin dels dos dissabtes solliciten l’autorització d’ocupació
del domini públic municipal.
4. En els dies esmentats en l’apartat anterior, no s’autoritzarà en el domini públic
del terme municipal de València cap activitat de les descrites en el present títol,
excepte les vinculades a les autoritzacions regulades en esta secció.
Article 125. Horari màxim
1. L’horari de realització de les activitats autoritzades no podrà començar abans
de les 09.00 hores, ni excedir el que s’establisca en la normativa vigent, i en cap cas
de les 03.00 hores de l’endemà.
2. L’incompliment per l’entitat autoritzada de l’horari que s’establisca en la
resolució municipal, implicarà que, una vegada siga ferma la sanció imposada pel
concepte esmentat, no se l’autoritzarà per a fer revetles, concerts o altres activitats
anàlogues amb repercussió sonora en el que reste d’any, a partir de la data en què
adquirisca fermesa, ni tampoc per a la festivitat de Sant Joan de l’anualitat següent.
Article 126. Begudes alcohòliques
Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

83 de 241

No hi haurà prohibició de venda, subministrament i consum de begudes
alcohòliques en el domini públic el dissabte més pròxim al 24 de juny i el dissabte
anterior a este, amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Joan, quan es
realitze en ocasió de les ocupacions regulades en la present secció que hagen sigut
autoritzades per l’Ajuntament i en els espais i horari autoritzats.
Article 127. Fogueres
En el cas que se sollicite la crema de foguera, esta haurà de subjectar-se,
almenys, a les condicions següents:
1. Només podrà efectuar-se en la via pública, i quedarà prohibit encendre-les en
l’interior de parcs, jardins, ni sobre parterre, superfície enjardinada o en la proximitat
d’elements vegetals.
2. L’entitat organitzadora collocarà una capa d’arena de 20 centímetres de
grossària entre el paviment i la zona de foc, i establirà la vigilància adequada perquè
no s’hi tire material pirotècnic ni combustible.
3. El material combustible utilitzat en la foguera serà sempre sòlid. Es prohibix
qualsevol tipus d’explosiu o líquid inflamable.
4. L’entitat organitzadora delimitarà una zona al voltant de la foguera i
proporcional al volum d’esta, dins de la qual no podrà haver-hi cap tipus de vehicle ni
material combustible al qual puga estendre’s el foc.
5. Les fogueres no podran ubicar-se a una distància inferior a 5 metres de la
projecció vertical de la copa dels arbres que puga haver-hi.
6. L’entitat organitzadora haurà de tindre una persona present al costat de la
foguera fins que estiga completament apagada.
7. L’entitat titular de l’autorització serà responsable dels danys que puguen
produir-se en el paviment o en el mobiliari urbà, i estarà obligada a reposar els béns
danyats. A este efecte, comunicarà a l’Ajuntament els danys ocasionats i aportarà una
proposta d’actuació per a dur a terme la reparació, que haurà de ser informada
favorablement pel servici competent. Si no ho fa així, l’Ajuntament efectuarà la
reconstrucció o reparació amb càrrec a la garantia, si esta s’haurà prestada. L’entitat
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titular de l’autorització, en tot cas, haurà de procedir al reintegrament del cost total
dels gastos de les obres executades. Si els danys són irreparables, l’Ajuntament serà
indemnitzat en quantia igual al valor dels béns danyats.
8. L’entitat titular de l’autorització es responsabilitzarà que el domini públic
ocupat i la seua zona d’influència queden en condicions normals de neteja i lliures de
qualsevol tipus de residu una vegada conclòs l’acte.
Article 128. Disparada d’artefactes pirotècnics
La disparada de focs d’artifici o altres artefactes pirotècnics quedarà subjecta a
allò que s’ha prescrit en l’article 99, i queda prohibit efectuar-la en l’interior de parcs,
jardins, ni sobre parterres, zones enjardinades o en la proximitat d’elements vegetals.
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TÍTOL QUINT
ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I ARTÍSTIQUES
CAPÍTOL PRIMER. FIRA DEL LLIBRE I ALTRES OCUPACIONS AMB CASETES
D’EXPOSICIÓ I VENDA DE LLIBRES.
Article 129. Sollicitud
L’ocupació del domini públic amb casetes d’exposició i venda de llibres requerirà
autorització municipal, amb la sollicitud prèvia que haurà d’anar acompanyada de la
documentació detallada en l’annex I.3.1, i presentar-se amb, almenys, dos mesos
d’antelació a la data prevista d’inici de l’ocupació.
Article 130. Període d’ocupació
El període concret d’ocupació serà determinat en l’autorització que atorgue
l’Ajuntament i haurà d’incloure necessàriament els dies previstos per al total muntatge
i desmuntatge de les installacions.
Article 131. Emplaçaments
1. Les casetes d’exposició i venda s’ubicaran en l’emplaçament que a l'esmentat
fi indique l’Ajuntament, i no podran impedir el trànsit normal de vianants, o
obstaculitzar guals, eixides d’emergència o parades de transport públic, ni els
accessos al metro, a habitatges, a locals comercials o a edificis públics, ni ocultar
totalment o parcialment o dificultar la visibilitat de la senyalització de trànsit.
2. Si l’espai autoritzat és una zona verda o enjardinada, a més de les condicions
generals del present capítol i les contingudes en el títol segon per a tot tipus
d’autorització, hauran de complir-se estrictament les arreplegades en l’article 20, així
com les disposicions de l’Ordenança Municipal de Parcs i Jardins.
3. Quan l’activitat s’autoritze en els Jardins del Real o un altre recinte enjardinat
tancat, l’horari d’aquella haurà d’ajustar-se al d’obertura i tancament fixat per este.
Article 132. Condicions generals
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Les ocupacions del domini públic regulades en el present capítol se subjectaran,
almenys, a les condicions següents:
a) Només podran dur-se a terme per mitjà d’installacions portàtils i
desmuntables.
b) L’entitat autoritzada vetlarà i es responsabilitzarà de l’estricte compliment de
la normativa vigent en matèria de contaminació acústica.
c) L’entitat autoritzada serà responsable diàriament de mantindre en condicions
de seguretat, salubritat, neteja i ornament, tant les installacions, com l’espai ocupat i
la seua zona d’influència.
d) L’entitat autoritzada respondrà pels danys que es puguen ocasionar a les
propietats municipals i a particulars, en la seua persona o en els seus béns i drets, i
haurà de subscriure a este efecte l’oportuna pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil i danys a tercers en quantia suficient per a cobrir les possibles eventualitats que
puguen produir-se.
e) L’entitat autoritzada serà la responsable que les persones que duguen a terme
l’activitat de venda de llibres en les casetes, es troben degudament facultades per a
això.
f) Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de
presentar un certificat final de muntatge subscrit per tècnic competent, en què
s’acredite que reunixen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada
solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques constructives
exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

CAPÍTOL SEGON. UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA UBICACIÓ
TEMPORAL D’ESCULTURES O INSTALLACIÓ D’EXPOSICIONS DE CARÀCTER
CULTURAL
Article 133. Sollicitud i condicions
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1. L’ocupació del domini públic per a la ubicació temporal d’escultures o
installació de mostres o exposicions de caràcter cultural, requerirà autorització
municipal.
2. La sollicitud haurà de presentar-se en el termini previst en l’article 30, i s’hi
adjuntarà la documentació que s’assenyala en l’annex I.3.2.
3. El període autoritzat d’ocupació haurà d’incloure necessàriament els dies
previstos per al total muntatge i desmuntatge de les installacions.
Article 134. Obligacions de la persona o entitat autoritzada
1. Els emplaçaments en què s’ubiquen no podran impedir el trànsit normal de
vianants, o obstaculitzar guals, eixides d’emergència o parades de transport públic, ni
els accessos al metro, a habitatges, a locals comercials o a edificis públics, ni ocultar
totalment o parcialment o dificultar la visibilitat de la senyalització de trànsit.
2. L’entitat o persona autoritzada serà responsable diàriament de mantindre en
condicions de seguretat, salubritat, neteja i ornament, tant les installacions, com
l’espai ocupat i la seua zona d’influència.
3. Així mateix, respondrà pels danys que es puguen ocasionar a les propietats
municipals i a particulars, en la seua persona o en els seus béns i drets. L’Ajuntament,
en funció de les característiques concretes de l’ocupació que es pretenga dur a terme
podrà exigir la subscripció, amb caràcter previ, de l’oportuna pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i danys a tercers en quantia suficient per a cobrir les possibles
eventualitats que puguen succeir, i que es preste garantia o aval que garantisca els
danys que puguen produir-se en el domini públic municipal.
4. Si com a conseqüència de l’activitat que es desenrotlle en el domini públic
municipal es veuen afectats elements del mobiliari urbà, estos hauran de ser reposats
al seu estat original, tant si han sigut temporalment desmuntats com si han sigut
danyats, sense perjuí, en este cas, de la incoació del corresponent procediment
sancionador i de la indemnització per danys que puga ser procedent.
Article 135. Zones verdes
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Si l’ocupació té lloc en una zona verda, parc o jardí, hauran de respectar-se les
normes per a la utilització dels esmentats espais contingudes en

l’Ordenança

Municipal de Parcs i Jardins, així com les condicions establides en l’article 20 de la
present ordenança.

CAPÍTOL

TERCER.

RODATGES

AUDIOVISUALS

I

REPORTATGES

FOTOGRÀFICS
Article 136. Supòsits subjectes a autorització
L’ocupació del domini públic per a la realització de rodatges audiovisuals o
reportatges fotogràfics requerirà autorització municipal quan concórrega algun dels
supòsits següents:
a) Necessite la delimitació d’una superfície en domini públic.
b) Interrompa la circulació de vehicles o vianants.
c) L’equip de treball supere les deu persones.
Article 137. Sollicitud i condicions
1. La sollicitud haurà de presentar-se en el termini previst en l’article 30, caldrà
adjuntar la documentació que s’assenyala en l’annex I.3.3, i s’haurà d’identificar
clarament la porció de domini públic que es pretén ocupar, amb pla o croquis de
situació, l’activitat que s’hi durà a terme i indicar el temps d’ocupació,amb precisió
dels dies i hores de rodatge o realització del reportatge fotogràfic.
2. El període autoritzat d’ocupació haurà d’incloure necessàriament els dies
previstos per al muntatge i desmuntatge total de les installacions.
3. Si és necessari el tancament total o parcial de la via pública, es procurarà que
tinga caràcter intermitent i en els dies i hores de menor afluència de vehicles o
persones. Es garantirà en tot moment el pas de vehicles d’emergència i es preveuran
itineraris alternatius.
Article 138. Obligacions de la persona o entitat autoritzada
1. La persona o entitat autoritzada serà la responsable del manteniment del
domini públic ocupat amb motiu del rodatge, durant el seu desenrotllament i una
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vegada conclosa l’activitat, en les degudes condicions de neteja i conservació, així
com la seua zona d’influència.
2. Així mateix, respondrà pels danys que es puguen ocasionar a les propietats
municipals i a particulars, en la seua persona o en els seus béns i drets. L’Ajuntament,
en funció de les característiques concretes de l’ocupació que es pretenga dur a terme
podrà exigir la subscripció, amb caràcter previ, de l’oportuna pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i danys a tercers en quantia suficient per a cobrir les possibles
eventualitats que puguen succeir, i que es preste garantia o aval que garantisca els
danys que puguen produir-se en el domini públic municipal.
3. Si com a conseqüència de l’activitat que es desenrotlle en el domini públic
municipal resulten afectats elements del mobiliari urbà, estos hauran de ser reposats
al seu estat original, tant si han sigut temporalment desmuntats com si hagueren
resultat danyats, sense perjuí, en este cas, de la incoació del corresponent
procediment sancionador i de la indemnització per danys que puga ser procedent.
4. La persona o entitat autoritzada serà la responsable que l’equip de rodatge
que duga a terme l’activitat en el domini públic es trobe degudament acreditat.
5. En la sollicitud hauran de facilitar-se les dades personals i de contacte de la
persona que es designe per a relacionar-se amb l’Ajuntament, la qual haurà d’estar
permanentment a peu de gravació mentres es duguen a terme les tasques de
muntatge i desmuntatge de les installacions i durant el rodatge, i haurà d’estar en tot
moment localitzable i disponible per a qualsevol incidència que requerisca la seua
intervenció.
6. La persona o entitat autoritzada es responsabilitzarà de l’estricte compliment
de la normativa vigent en matèria de contaminació acústica.
7. Si l’espai a ocupar és una zona verda o enjardinada, haurà de complir-se a
més el que disposa l’Ordenança Municipal de Parcs i Jardins, així com les condicions
establides en l’article 20 de la present ordenança.
8. Si l’ocupació comporta la installació de carpes, escenaris, bastides o altres
estructures anàlogues, hauran de complir-se les determinacions contingudes en els
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articles 22 i 91 de la present ordenança per a eixe tipus d’installacions portàtils o
desmuntables.
9. Quan siga necessària la installació de cables que ocupen el domini públic
municipal, hauran de complir-se les següents condicions.
a) S’installaran, preferentment, en les unions entre la vorera i les façanes i de
manera que s’eviten entropessons.
b) Quan siga necessària la seua installació aèria, l’altura mínima haurà d’ajustarse a les prescripcions legals i reglamentàries que s’hi apliquen.
c) Si s’installen sobre la vorera, els cables es cobriran amb material de goma llis
fixat a terra, d’un metre almenys d’amplària, i senyalitzat amb elements lluminosos o
reflectors. La superfície de vorera que quede coberta no podrà estar ocupada per
tapes d’accés als servicis públics o per hidrants, i haurà d’estar en perfectes
condicions,

sense

forats,

desperfectes

o

irregularitats

que

puguen

produir

entropessons en els vianants.
d) Els cables no podran adossar-se al mobiliari urbà, llevat que així conste
expressament en les condicions de l’autorització.

CAPÍTOL QUART. CIRCS I ATRACCIONS FIRALS
Article 139. Requisits comuns
L’ocupació del domini públic municipal per mitjà de la collocació en este
d’installacions de caràcter eventual que alberguen espectacles circenses o oferisquen
atraccions, amb o sense la utilització d’elements mecànics, estarà subjecta a
autorització, i haurà d’acomplir almenys les condicions següents:
1. La sollicitud d’ocupació haurà de presentar-se amb una antelació mínima de
trenta dies naturals a la data prevista d’inici de les faenes de muntatge de la
installació.
2. Juntament amb la sollicitud, haurà de presentar-se la documentació descrita
en l’annex I.3.4, entre la qual, necessàriament, haurà d’aportar-se projecte tècnic
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d’installació i funcionament ajustat a les exigències que establisca la normativa vigent
que siga aplicable.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, quan la documentació que es
presente per a este tipus d’installacions estiga expedida per un organisme de
certificació administrativa (OCA), caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent
reguladora d’estos.
4. Les installacions hauran de mantindre una separació mínima de 3 metres
respecte a les façanes dels immobles més pròxims.
5. Llevat que figure expressament arreplegat en les condicions de l’autorització,
esta no habilitarà per a utilitzar les connexions d’aigua, electricitat o altres servicis
municipals.
6. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques, qualsevol que en siga
la potència prevista, l’entitat o persona organitzadora haurà de disposar de certificat
d’installació elèctrica subscrit per un installador autoritzat i segellat per la conselleria
amb competències en matèria d’indústria
7. Les installacions s’assentaran sobre terreny ferm i llis, i no podran ubicarse sobre parterre ni superfície enjardinada, on tampoc no podran depositar-se
materials ni installacions auxiliars.
8. En aquells terrenys de domini públic davall els quals es trobe ubicat un
aparcament subterrani, haurà de garantir-se que la sobrecàrrega no excedix els 500
kg/m².
9. L’accés a les installacions haurà d’estar previst de manera que evite
aglomeracions i permeta l’entrada i eixida de vehicles d’emergència.
10. La persona o entitat autoritzada haurà de collocar cartells informatius amb
les indicacions de seguretat i les possibles restriccions d’ús, i el personal al seu càrrec
facilitarà al públic assistent totes les explicacions que siguen necessàries a este efecte.
11. La persona o entitat autoritzada serà responsable diàriament de mantindre
en condicions de seguretat, salubritat, neteja i ornament, tant les installacions, com
l’espai ocupat i la seua zona d’influència.
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12. La persona o entitat autoritzada serà responsable de verificar l’estat de les
installacions i dels elements de seguretat, que hauran de mantindre’s en tot moment
en un estat òptim de funcionament, sense desgastos, avaries ni fissures.
13. Les installacions estaran subjectes a les inspeccions tècniques que fixe la
normativa vigent aplicable, i hauran de disposar d’un registre que reflectisca les
inspeccions superades i qualsevol incidència que s’hi puga produir.
14. La persona o entitat autoritzada es responsabilitzarà de l’estricte compliment
de la normativa municipal vigent en matèria de contaminació acústica, i hauran de
respectar-se les limitacions que preveja la dita normativa per a activitats amb
repercussió sonora en la via pública.
Article 140. Circs amb animals
En els casos en què la sollicitud per a la installació de circs incloga la
participació en els espectacles d’animals, a més dels requisits i documentació exigida
amb caràcter general, haurà de garantir-se el compliment de la normativa vigent en
matèria de sanitat animal i la legislació zoosanitària per a l’exercici de l’activitat.
Article 141. Parades de venda d’aliments
1. Si entre les activitats sollicitades es troba la installació de parades de venda
d’aliments i begudes, estos hauran d’ajustar-se a la seua normativa específica, així
com al que establisca l’ordenança municipal que regule eixe tipus d’activitats de venda
no sedentària, amb estricte compliment, en tot cas, de la legislació aplicable en
matèria de protecció dels consumidors i usuaris, de la normativa reguladora de les
obligacions de caràcter higienicosanitari dels productes alimentaris, de l’elaboració,
distribució i comerç de menjars preparats, i dels criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà.
2. La persona o entitat organitzadora haurà de presentar juntament amb la seua
sollicitud una memòria descriptiva de l’activitat alimentària que desenrotllarà,
subscrita, preferiblement, per una empresa especialitzada. La memòria haurà de
contindre com a mínim: descripció del tipus d’activitat alimentària, amb indicació de si
es durà a terme per mitjà de la modalitat de mercat ambulant o activitat de servici
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d’àpats (catering), i també caldrà especificar-hi si es tracta de venda d’aliments
envasats, venda d’aliments amb manipulació, venda i elaboració d’aliments, etc.;
previsió del nombre de comensals o assistents; i relació dels establiments de
procedència dels aliments.
3. Les parades de venda i els aliments s’ajustaran als requisits i condicions
establits en l’annex III.
Article 142. Atorgament de l’autorització i certificat final de muntatge
1. L’autorització que s’atorgue habilitarà per a ocupar el domini públic i procedir
al muntatge de les installacions en els termes que s’hi establisquen.
Conclosa la installació dels circs o atraccions firals i abans de la seua posada en
funcionament, l’entitat autoritzada haurà de presentar un certificat de muntatge
subscrit per un tècnic competent, en el qual s’acredite que les installacions s’ajusten
al projecte presentat i reunixen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada
solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques constructives
exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.
La falta del certificat anterior deixarà sense efecte l’autorització i comportarà la
prohibició de posar en funcionament el circ o l’atracció corresponent.
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, quan el certificat estiga
expedit per un organisme de certificació administrativa (OCA), caldrà ajustar-se al que
disposa la normativa vigent reguladora d’estos.
Article 143. Assegurances i garantia
1. Les persones o entitats autoritzades per a la installació dels circs o atraccions
firals, respondran pels danys i perjuís que es puguen ocasionar amb motiu de
l’exercici de l’activitat duta a terme en el domini públic. A este efecte caldrà tindre
subscrita l’oportuna pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, danys a tercers i
que cobrisca els possibles accidents que puguen patir tant les persones que treballen
en les installacions com el públic assistent, en la quantia que determina la normativa
vigent en matèria d’espectacles públics.
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2. Igualment, amb caràcter previ a l’autorització, la persona o entitat sollicitant
d’esta haurà de prestar garantia o aval suficient que garantisca els possibles danys
que puguen produir-se en el domini públic municipal.

CAPÍTOL

QUINT.

ACTUACIONS

MUSICALS

I

ALTRES

ACTIVITATS

ARTÍSTIQUES.
Secció 1ª. Condicions generals
Article 144. Autorització prèvia
1. Les actuacions de caràcter artístic, com ara mim, música, teatre, malabars, i
altres d’anàlogues, que pretenguen dur-se a terme en el domini públic municipal, tant
de forma individualitzada com en grup, estaran subjectes a l’autorització prèvia.
Igualment, ho estaran les de dibuix o pintura amb ànim de lucre.
2. Les activitats de dibuix o pintura de caràcter artístic o acadèmic i sense ànim
de lucre que es duguen a terme ocupant el domini públic, no necessitaran
autorització, encara que, quan el nombre de participants en l’activitat supere les 10
persones, haurà de comunicar-se a l’Ajuntament, amb deu dies d’antelació a la data
prevista d’ocupació, el dia i hora d’esta, només a l’efecte d’organització i control
municipal sobre la compatibilitat dels diversos usos del domini públic, a excepció de
les activitats exercides pels centres docents dels nivells no universitaris, inclosos en la
seua programació aprovada pels òrgans competents.
Article 145. Sollicitud de zones i període d’autorització.
1. Les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic en els supòsits regulats
en el present capítol es limitaran a les zones que s’assenyalen en l’annex IV.1 de la
present ordenança o a aquelles altres zones alternatives que posteriorment fixe
l’Ajuntament de manera motivada, sense que el dit atorgament origine dret preferent
ni de cap naturalesa per a l’obtenció d’autoritzacions futures ni sobre les zones que
s’autoritzen.
2. Les autoritzacions s’atorgaran per trimestres naturals, de manera que el
primer comprendrà des del dia 1 de gener fins al 31 de març; el segon, des de l’1
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d’abril fins al 30 de juny; el tercer, de l’1 de juliol fins al 30 de setembre; i el quart,
des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre.
3. Les persones interessades presentaran sollicitud, acompanyada de la
documentació indicada en l’annex I.3.5, entre els dies 1 i 15 del mes immediatament
anterior a aquell en què comence el trimestre per al qual se sollicite l’autorització, en
què es descriurà l’activitat artística a realitzar, amb expressa referència, si és el cas,
als elements sonors utilitzats, i es numerarà en la seua sollicitud, per orde de
preferència, les zones que poden ser objecte d’autorització.
4. L’autorització municipal que s’atorgue tindrà validesa exclusivament per a
realitzar l’activitat artística en el període trimestral sollicitat i en una única zona.
Article 146. Limitació d’autoritzacions.
1. El nombre màxim d’autoritzacions a atorgar en una mateixa zona
trimestralment, es limitarà a 40 per cada un dels següents grups d’activitat:
a) Dibuix, pintura o semblants.
b) Teatre, malabars, mim o anàlogues.
c) Actuacions musicals i altres activitats artístiques amb repercussió sonora.
2. Quan no se supere el límit màxim a què fa referència l’apartat anterior, les
autoritzacions s’atorgaran directament als peticionaris que hagen assenyalat una
mateixa zona com a opció primera.
3. En el cas que el nombre de sollicituds, per a un trimestre concret i un mateix
grup d’activitat, que assenyalen com a opció primera una determinada zona, supere el
límit mencionat, primaran les peticions en què s’acredite experiència, titulació o
estudis directament relacionats amb l’activitat artística de què es tracte, i se seguirà el
procediment d’adjudicació d’autoritzacions que es detalla en l’annex IV.2.
4. Les sollicituds d’ocupació del domini públic per a dur a terme les activitats
regulades en el present capítol per dos o més persones conjuntament, es resoldran en
una única autorització.
Article 147. Ubicacions no permeses
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1. Les activitats en domini públic regulades en el present capítol, es duran a
terme en la zona objecte d’autorització, sense que puguen ocupar-se calçades o llocs
que impedisquen el trànsit normal de vehicles o vianants, o obstaculitzen els accessos
a guals, a eixides d’emergència, parades de transport públic, accessos al metro, a
habitages, a locals comercials o a edificis públics. Tampoc no podran dur-se a terme
en la banda lliure de vianants existent entre les façanes d’immobles i la franja del
domini públic ocupada amb les terrasses regulades en el títol tercer de la present
ordenança; ni en l’interior dels transports públics, llevat que l’activitat estiga
promoguda per l’ens gestor del servici.
2. En tot cas, l’ocupació haurà de respectar una banda lliure de vianants
d’almenys 1,50 metres.
Article 148. Condicions de l’ocupació
1. La superfície objecte d’ocupació no superarà els 2 metres quadrats si es tracta
d’actuacions individuals o en parella, o els 5 metres quadrats en els supòsits
d’actuacions en grup, i no podrà utilitzar-se cap tipus d’installació de caràcter fix.
Serà responsabilitat de la persona autoritzada mantindre l'esmentada superfície i la
seua zona d’influència en perfecte estat de neteja i higiene i deixar-la completament
lliure de residus una vegada finalitze la seua actuació.
2. Les persones autoritzades no podran requerir de forma activa l’aportació de
donatius, i hauran de limitar-se, si és el cas, a situar al seu costat un xicotet objecte
on puga ser depositada voluntàriament i lliurement la donació.
3. En la zona autoritzada únicament podrà realitzar-se l’activitat objecte
d’autorització i en els termes concrets que s’hi especifiquen. L’activitat haurà de ser
exercida exclusivament per la persona o grup de persones autoritzat.
4. No es permetrà en cap cas la venda de discografia, filmografia o qualsevol
altre producte o article durant l’exercici de l’activitat autoritzada.
5. No podrà utilitzar-se el mobiliari urbà ni l’arbratge per a l’ancoratge o com a
suport de qualsevol element o installació utilitzats en l’exercici de l’activitat
autoritzada.
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6. La distància mínima a què haurà de situar-se un artista d’un altre, mentres
estiguen duent a terme l’activitat autoritzada en el domini públic, serà de 20 metres.
En el cas d’actuacions musicals i altres activitats amb repercussió sonora, caldrà
atindre’s, a més, al que establix la secció 2ª.
Article 149. Suspensió de l’activitat i mesures cautelars.
1. Quan agents de la Policia Local constataran, d’ofici o a instància d’altres
servicis municipals o de tercers, la realització en el domini públic d’alguna de les
activitats regulades en el present capítol sense la preceptiva autorització o vulnerant
les condicions imposades en esta, serà immediatament suspesa i es formularà la
denúncia corresponent.
2. En els supòsits assenyalats en l’apartat anterior, s’adoptaran les mesures
cautelars que siguen necessàries, incloent-hi la retirada d’installacions o el decomís
de materials, sempre que siga possible. S’haurà d’alçar acta en què es descriguen les
circumstàncies que han motivat la intervenció, així com els elements i installacions
que siguen objecte de retirada o decomís, tot això sense perjuí de la incoació del
corresponent procediment sancionador i de l’exigència de les responsabilitats que
siguen escaients.
3. Quan es procedisca al decomís o confiscació cautelar regulat en l’apartat
anterior, els objectes i elements confiscats es depositaran en lloc segur habilitat a este
efecte, on estaran per un termini màxim de 15 dies, període durant el qual podran ser
retirats pel seu propietari després del pagament de la taxa corresponent, llevat que el
servici municipal encarregat de la tramitació del procediment sancionador determine
el manteniment de la mesura cautelar per un termini major de temps.
4. Transcorreguts els terminis anteriorment indicats des de la confiscació, sense
que el seu propietari reclame els objectes i elements decomissats, es destruiran o
s’entregaran a una ONG per a fins socials, quan així siga possible, alçant l’oportuna
acta a este efecte.
Article 150. Horari
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Les ocupacions del domini públic per a la realització de les manifestacions
artístiques regulades en el present capítol podran autoritzar-se dins de l’horari de 10 a
22 hores, a excepció d’aquelles que s’atorguen per a actuacions musicals i altres
activitats amb repercussió sonora, que se subjectaran al que disposa la secció 2ª.
Article 151. Zones acústicament saturades
En l’àmbit de zones declarades acústicament saturades (ZAS) per l’Ajuntament
de València, l’exercici d’este tipus d’activitats en domini públic se subjectarà a allò que
determinen els respectius acords de declaració o, si és el cas, a les mesures cautelars
que pogueren adoptar-se prèviament a l'esmentat acord.
Article 152. Incompliment de condicions.
L’incompliment per la persona autoritzada 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 imposada, no serà autoritzada per a
fer este tipus d’activitats en domini públic en els trimestres que resten en eixe any, a
partir de la data en què adquirisca fermesa aquella, ni tampoc en cap dels trimestres
de l’anualitat següent.

Secció 2ª. Condicions especials aplicables a actuacions musicals i altres
activitats amb repercussió sonora.
Article 153. Condicions
Les actuacions musicals o altres activitats artístiques amb repercussió sonora en
el domini públic hauran d’acomplir, a més de les condicions assenyalades en la secció
1a, les limitacions següents:
a) No podran utilitzar-se instruments de percussió ni altaveus o qualsevol altre
sistema d’amplificació del so. L’autorització quedarà sotmesa, en tot cas, a les
limitacions establides en la normativa vigent sobre contaminació acústica.
b) Les actuacions només podran tindre lloc en horari de 10 a 14 hores i de 17 a
22 hores.
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c) L’actuació de la persona autoritzada no podrà tindre una duració superior a
una hora en el mateix punt dins de la zona autoritzada, de manera que haurà de
desplaçar-se per a les següents actuacions a una distància mínima de 50 metres de
l’anterior, i no podrà repetir actuació en el mateix punt i dia.
d) La persona autoritzada no podrà situar-se per a dur a terme l’activitat a una
distància inferior a 20 metres respecte d’un altre artista autoritzat en domini públic. En
el cas que este també realitze una actuació musical o una altra activitat amb
repercussió sonora, la dita distància mínima serà de 50 metres.
e) L’espai ocupat per a dur a terme l’activitat no podrà trobar-se a una distància
inferior a 50 metres de centres docents, sanitaris, assistencials o residències per a
persones majors.
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TÍTOL SEXT
ACTIVITATS INFORMATIVES, PUBLICITÀRIES I SOLIDÀRIES
CAPÍTOL PRIMER. DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA DE PREMSA I PUBLICITAT
Secció 1ª. Distribució gratuïta de premsa.
Article 154. Sollicitants i termini de presentació
1. Les ocupacions del domini públic per a la distribució gratuïta de premsa diària
i publicacions periòdiques està subjecta a l’obtenció prèvia d’autorització municipal.
Les sollicituds podran formular-se per les persones físiques o jurídiques titulars,
editores o distribuïdores de la publicació, per a dur a terme l’activitat per mitjà
d’agents de repartiment.
2. Les sollicituds s’hauran de presentar entre l’1 i el 31 d’octubre de l’any
anterior a aquell per al qual se sollicite l’autorització, a les quals caldrà adjuntar-hi la
documentació que es detalla en l’annex I.4.1.
3. Com a excepció al que disposa l’apartat anterior, aquelles publicacions que
nasquen després del 31 d’octubre, podran sollicitar-la en qualsevol moment per a
l’anualitat següent si la petició es formula abans del 31 de desembre, o per al que
reste d’anualitat, si es presenta a partir de l’1 de gener. En tot cas, eixes peticions es
tramitaran una vegada resoltes les formulades dins del termini general.
Article 155. Autoritzacions anuals i pròrrogues
Les autoritzacions s’atorgaran per anys naturals, sense que l'esmentat
atorgament

origine

dret

preferent

ni

de

cap

naturalesa

per

a

l’obtenció

d’autoritzacions futures ni sobre els punts de distribució adjudicats.
Article 156. Condicions de l’ocupació
1. El repartiment de premsa gratuïta només podrà efectuar-se en horari de
07.00 a 11.00 hores.
2. La superfície ocupada no podrà excedir 0’50 metres d’ample, 0’50 metres de
llarg i 1’20 metres d’alt; i no podran utilitzar-se installacions de caràcter fix.
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3. L’agent de repartiment no podrà desplaçar-se més de 5 metres des del punt
autoritzat, ni obstaculitzar el trànsit de vianants o de vehicles.
4. No podrà dur-se a terme la distribució de premsa de forma ambulant o des de
vehicles, ni efectuar l’entrega a ocupants d’automòbils o en l’interior dels transports
públics.
5. Els punts de repartiment hauran d’ubicar-se a una distància superior a 50
metres lineals, de qualsevol quiosc, establiment comercial o punt de venda de premsa
diària, quan esta siga l’activitat principal que s’hi desenrotlle.
6. Els punts de repartiment no podran ubicar-se en emplaçaments que
impedisquen el trànsit normal de vianants, ni obstaculitzen l’accés a guals, les eixides
d’emergència, parades de transport públic, els accessos al metro, a habitatges, a
locals comercials o a edificis públics, i hauran de respectar en tot cas una banda lliure
de vianants d’almenys d’1,50 metres.
Article 157. Criteris d’adjudicació
1. Si concorren dos peticions per a un mateix punt de distribució o si els dos
punts sollicitats es troben a una distància inferior de 25 metres l’un de l’altre, només
podran autoritzar-se ambdós si mediara acord exprés entre les persones o entitats
sollicitants, el qual haurà de ser comunicat a l’Ajuntament juntament amb les seues
respectives sollicituds. En el cas que no conste el dit acord, l’Ajuntament resoldrà
l’adjudicació d’eixe punt per mitjà de sorteig.
2. En el supòsit de formular-se més de 2 peticions per a un mateix punt de
distribució o per a punts que es troben a una distància inferior de 25 metres,
l’Ajuntament resoldrà l’adjudicació d’eixe emplaçament per mitjà de sorteig. No
obstant això, si es constata que en la ubicació sollicitada l’afluència o aforament de
transeünts en l’horari autoritzat és especialment rellevant, l’Ajuntament podrà
autoritzar,

excepcionalment,

fins

a

4

punts

de

repartiment

en

l'esmentat

emplaçament, sempre que no s’obstaculitze el trànsit normal de vianants.
3. En tot cas, una mateixa persona o entitat sollicitant no podrà comptar amb
més de 30 punts de repartiment en el domini públic municipal.
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Article 158. Extinció
A més de les causes generals que puguen motivar l’extinció de les autoritzacions,
previstes en el títol segon de la present ordenança, la distribució de premsa en punts
no autoritzats serà causa de resolució de l’autorització. En este cas haurà de cessar
l’activitat immediatament en tots els punts inclosos, sense dret a cap indemnització o
compensació, i sense perjuí del procediment sancionador que puga instruir-se.

Secció 2ª. Distribució gratuïta de publicitat impresa
Article 159. Objecte
1. No es permetrà l’ocupació del domini públic per al repartiment o entrega de
publicitat impresa, llevat que es tracte de la distribució gratuïta, manual i
individualitzada d’esta en algun dels supòsits següents:
a) Quan es duga a terme per entitats sense ànim de lucre amb fins socials,
culturals o humanitaris i per a informar, difondre i promocionar els seus actes propis.
b) La informació i propaganda distribuïda per partits polítics així com la
propaganda electoral en període d’eleccions.
c) La publicitat efectuada per associacions de comerciants dins dels límits
territorials d’estes.
2. En els anteriors supòsits no serà necessari l’atorgament de l’autorització
prèvia municipal, encara que hauran de complir-se les condicions generals de l’article
162.
3. Les persones o entitats titulars de locals comercials i establiments públics
hauran de sollicitar autorització per a poder dur a terme el repartiment o entrega de
publicitat impresa als voltants d’estos.
Article 160. Prohibicions
No s’autoritzarà en cap cas la distribució de publicitat impresa que pel seu
objecte, forma o contingut siga contrària a les lleis.
Article 161. Subjectes d’autorització, termini i vigència
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1. Les peticions per a obtindre les autoritzacions previstes en l’article 159.3,
podran formular-se per la persona o entitat titular o beneficiària del missatge
publicitari o per empreses o agències especialitzades, les quals podran dur a terme
l’activitat directament o per mitjà d’agents de repartiment.
2. Les autoritzacions regulades en la present secció s’atorgaran amb una
vigència anual, llevat que la persona o entitat sollicitant faça constar en la seua
petició un termini inferior.
3. La sollicitud s’haurà de presentar, almenys, amb 15 dies d’antelació a aquell
per al qual se sollicite començar l’ocupació, a la qual caldrà adjuntar-’hi la
documentació que es detalla en l’annex I.4.2, entre la qual necessàriament haurà
d’incloure’s còpia del suport publicitari i contingut del missatge objecte de
repartiment.
Article 162. Condicions generals del repartiment de publicitat impresa
1. El repartiment de publicitat impresa no podrà dur-se a terme abans de les 10
hores ni finalitzar després de les 21 hores, a excepció del supòsit previst en l’article
159.3, i en este cas el repartiment podrà efectuar-se dins de l’horari d’obertura de
l’establiment o local.
2. L’agent de repartiment no podrà obstaculitzar, en cap cas, el trànsit de
vianants o de vehicles i no podran utilitzar-se suports publicitaris ni elements o
installacions de qualsevol tipus, configuració o estructura que ocupen el domini
públic, com a complement de l’activitat de distribució manual, encara que siguen
desmuntables i retirats a l’acabament de cada jornada.
3. No podrà dur-se a terme la distribució de publicitat impresa des de vehicles, ni
efectuar l’entrega a ocupants d’automòbils o en l’interior dels transports públics.
4. La persona o entitat titular de l’autorització serà responsable de mantindre net
el domini públic que s’haja vist afectat per la distribució de la publicitat impresa i
adoptarà les mesures oportunes, perquè, una vegada finalitzat el repartiment, no
queden restes de publicitat en el domini públic, de manera que serà responsable dels
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danys ocasionats a les persones i béns que s’originen com a conseqüència de
l’incompliment de l'esmentada obligació.
5. La persona o entitat titular o beneficiària del missatge publicitari i les
empreses o agències publicitàries seran les úniques responsables del contingut de la
publicitat que es distribuïsca.
6. Hauran de respectar-se, en tot cas, les prescripcions contingudes en
l’ordenança municipal sobre publicitat.

CAPÍTOL SEGON. INSTALLACIÓ DE CARPES O ALTRES INSTALLACIONS
ANÀLOGUES PER A ACTIVITATS INFORMATIVES, DE SENSIBILITZACIÓ O
PROMOCIONALS
Article 163. Sollicitud i documentació
1. Les ocupacions del domini públic municipal per a la realització d’activitats de
tipus informatiu, de sensibilització o promocionals, per mitjà de la installació de
carpes o elements anàlegs, estaran subjectes a autorització de l’Ajuntament.
2. La persona o entitat interessada haurà de presentar la sollicitud d’ocupació
amb una antelació mínima de trenta dies naturals a la data prevista d’inici de les
faenes de muntatge de la installació. Amb este fi, hauran de determinar clarament en
la seua petició el període d’ocupació previst per al total muntatge i desmuntatge de
les installacions.
3. Juntament amb la sollicitud, haurà de presentar-se la documentació descrita
en l’annex I.4.3, entre la qual caldrà d’inclore projecte d’installació subscrit per tècnic
competent i ajustat a les exigències que establisca la normativa vigent que siga
aplicable, excepte en els supòsits d’installacions d’escassa complexitat tècnica o que
per les seues característiques no ho requerisquen, i en este cas l’esmentat projecte se
substituirà per:
a) Declaració responsable, subscrita pel tècnic firmant del certificat final regulat
en l’article següent, en la qual manifeste, davall la seua responsabilitat, que les
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installacions són d’escassa complexitat tècnica o per les seues característiques no
requerixen projecte d’installació.
b) Memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots els
elements i installacions que es prevegen utilitzar i plans d’estos.
4. L’Ajuntament valorarà, en cada cas concret i en funció de les característiques
de l’ocupació sollicitada, l’exigència de constituir, amb caràcter previ, garantia en
quantitat suficient per a respondre dels possibles danys que puguen produir-se en el
domini públic municipal.
Article 164. Certificat final de muntatge
1. Una vegada atorgada l’autorització i conclòs el muntatge de les installacions,
l’entitat o persona organitzadora haurà de presentar un certificat final de muntatge
subscrit per un tècnic competent, en el qual s’acredite que aquelles s’ajusten al
projecte o memòria presentats i reunixen les mesures necessàries que garantisquen
l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques
constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació. La falta de presentació de
l’anterior certificat deixarà sense efecte l’autorització i comportarà la prohibició de
posar en funcionament les installacions corresponents.
2. Quan la documentació que es presente per a este tipus d’installacions estiga
expedida per un organisme de certificació administrativa (OCA), caldrà ajustar-se al
que disposa la normativa vigent reguladora d’estos.
Article 165. Obligacions de la persona o entitat autoritzada
1. La persona o entitat autoritzada serà la responsable del manteniment del
domini públic ocupat, durant l’exercici de l’activitat i una vegada finalitzada esta, en
les degudes condicions de neteja i conservació, així com la seua zona d’influència.
2. Així mateix, respondrà pels danys que es puguen ocasionar a les propietats
municipals i a particulars, en la seua persona o en els seus béns i drets. Amb este fi
s’haurà de subscriure, amb caràcter previ, l’oportuna pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i danys a tercers en quantia suficient per a cobrir les possibles
eventualitats que puguen succeir.
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3. La persona o entitat autoritzada es responsabilitzarà de l’estricte compliment
de la normativa municipal vigent en matèria de contaminació acústica. Hauran de
respectar-se les limitacions que preveja la dita normativa per a activitats amb
repercussió sonora en la via pública.
4. La persona o entitat autoritzada serà l’única responsable del contingut de les
activitats informatives, de sensibilització o promocionals que pretenga dur a terme en
el domini públic municipal. L’Ajuntament podrà denegar l’autorització quan aquell siga
contrari a les lleis.
Article 166. Condicions de les installacions
1. Les installacions hauran de respectar una separació mínima de 3 metres
respecte a les façanes dels immobles més pròxims, i no podran ubicar-se en
emplaçaments que impedisquen l’accés a guals, a eixides d’emergència, parades de
transport públic, els accessos al metro, a habitatges, locals comercials o a edificis
públics.
2. Llevat que figure expressament arreplegat en les condicions de l’autorització,
esta no habilitarà per a utilitzar les connexions d’aigua, electricitat o altres servicis
municipals.
3. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques, qualsevol que en siga la
potència prevista, l’entitat o persona organitzadora haurà de disposar de certificat
d’installació elèctrica subscrit per un installador autoritzat i segellat per la conselleria
amb competències en matèria d’indústria.
4. Les installacions hauran de realitzar-se sobre paviment, de manera que
queda prohibit ubicar-les sobre parterre o superfície enjardinada, on tampoc podran
depositar-se materials ni installacions auxiliars.
5. En aquells terrenys de domini públic davall els quals es trobe ubicat un
aparcament subterrani, haurà de garantir-se que la sobrecàrrega no excedix els 500
kg/m².
Article 167. Aules de prevenció sanitària
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Les aules de prevenció sanitària que es pretenguen installar en el domini públic,
només s’autoritzaran si la sollicitud va acompanyada de la documentació que acredite
que la dita activitat està organitzada, promoguda o avalada per una administració
pública. D’altra banda la dita autorització es subjectarà al que establix el present
capítol.

CAPÍTOL TERCER. COLLECTES, TAULES INFORMATIVES I PETITÒRIES I
ALTRES ACTIVITATS AMB FINS SOLIDARIS
Article 168. Requisits
1. Les collectes que s’autoritzen en el domini públic hauran de tindre una
finalitat benèfica, per a causes humanitàries d’especial significació ciutadana i interés
general. Per a realitzar-les podrà valdre’s d’una taula petitòria i altres installacions
accessòries.
2. Les taules informatives que ocupen el domini públic només s’autoritzaran a
organitzacions no governamentals, partits polítics o entitats de caràcter social sense
ànim de lucre, i no podran utilitzar-se per a la promoció d’idees que puguen ser
contràries als principis constitucionals i drets fonamentals.
Article 169. Sollicitud d’autorització
1. Les activitats relacionades en l’article precedent estaran subjectes a
l’autorització prèvia municipal i podran denegar-se quan coincidisquen en temps i lloc
amb la programació d’esdeveniments que originen gran concurrència de persones en
la via pública.
2. La sollicitud d’autorització haurà de presentar-se en el termini previst en
l’article 30. Caldrà adjuntar-hi la documentació que es detalla en l’annex I.4.4.
3. En el cas de les taules petitòries, només s’autoritzaran quan les sollicituds
estiguen avalades per una administració pública amb competència en la matèria per al
fi de la qual es pretenga efectuar la collecta.
Article 170. Condicions
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1. No podran utilitzar-se installacions de caràcter fix i la superfície ocupada per
la taula i installacions accessòries no podrà excedir 1,50 metres d’amplària, 1,50
metres de llargària i 2,50 metres d’alçària.
2. No podran ubicar-se en emplaçaments que impedisquen el trànsit normal de
vianants, o obstaculitzen l’accés a guals, les eixides d’emergència, parades de
transport públic, els accessos al metro, a habitatges, a locals comercials o a edificis
públics.
3. En tot cas, haurà de quedar una banda lliure de vianants d’almenys 1,50
metres.
4. Si l’espai autoritzat és una zona verda o enjardinada, haurà de complir-se a
més el que disposa l’Ordenança Municipal de Parcs i Jardins, així com les condicions
establides en l’article 20 de la present ordenança.
5. Les persones o entitats autoritzades hauran de mantindre en condicions de
seguretat, salubritat, neteja i ornament tant les installacions com l’espai ocupat i la
seua zona d’influència, d emanera que seran responsables dels danys ocasionats a les
persones i béns que s’originen com a conseqüència de l’incompliment de la dita
obligació.
6. L’entitat autoritzada serà responsable d’organitzar, ordenar i vigilar que la
concentració de persones que puga generar-se no impedisca la lliure circulació de
vianants per la vorera, així com dels possibles danys ocasionats als vianants com a
conseqüència de l’incompliment de l'esmentada obligació.
Article 171. Mercats ambulants solidaris
1. L’ocupació del domini públic municipal per mitjà de la installació temporal de
mercats ambulants o mercats de vell amb fins solidaris i benèfics, requerirà
l’autorització prèvia municipal.
2. Este tipus d’activitats en domini públic no podran tindre finalitat lucrativa o
comercial i només s’autoritzaran a organitzacions no governamentals o entitats de
caràcter social o ciutadà sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites, sempre
que la realització d’aquelles tinga com a fi la recaptació de fons el benefici de la qual
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es destine íntegrament a causes humanitàries d’especial significació ciutadana i
interés general.
3. Les sollicituds hauran d’anar avalades per una administració pública amb
competència en la matèria per al fi de la qual es pretenga efectuar la recaptació, i
hauran de presentar-se en el termini previst en l’article 30. Caldrà adjuntar-hi la
documentació que s’indica en l’annex I.4.4.
4. Tant les installacions com l’activitat a desenrotllar-hi hauran d’ajustar-se al
que establisca la normativa municipal en matèria de venda no sedentària i, si és el
cas, a qualsevol altra legislació que hi siga aplicable en funció dels articles o productes
que siguen objecte de venda.
5. No podrà interferir-se en cap cas l’activitat de mercats, ja siguen estos
permanents, extraordinaris fixos o periòdics tradicionals, ni d’establiments comercials.
6. L’horari de funcionament haurà d’ajustar-se al que establix la normativa
d’aplicació en matèria de comerç interior i horaris comercials.

CAPÍTOL QUART. UNITATS MÒBILS PER A LA RETRANSMISSIÓ TELEVISIVA
D’ESDEVENIMENTS
Article 172. Objecte
L’ocupació del domini públic amb unitats mòbils per a la retransmissió de
qualsevol tipus d’esdeveniment requerirà autorització municipal, amb sollicitud prèvia
acompanyada de la documentació indicada en l’annex I.4.5 i estarà subjecta als
requisits, condicions i terminis establits amb caràcter general en el títol segon, amb
les particularitats que es contenen en el present capítol.
Article 173. Installació de cables en el domini públic
Quan siga necessària la installació de cables que ocupen el domini públic
municipal, hauran de complir-se les condicions següents:
a) S’installaran, preferentment, en les unions entre la vorera i les façanes i de
manera que s’eviten entropessons.
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b) Quan siga necessària la seua installació aèria, l’altura mínima haurà d’ajustarse a les prescripcions legals i reglamentàries que hi siguen aplicables.
c) Si s’installen sobre la vorera, els cables es cobriran amb material de goma llis
fixat al sòl, d’un metre almenys d’amplària, i senyalitzat amb elements lluminosos o
reflectors. La superfície de vorera que quede coberta no podrà estar ocupada per
tapes d’accés als servicis públics o per hidrants, i haurà d’estar en perfectes
condicions,

sense

forats,

desperfectes

o

irregularitats

que

puguen

produir

entropessons als vianants.
d) Els cables no podran adossar-se al mobiliari urbà, llevat que així conste
expressament en les condicions de l’autorització.
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TÍTOL SÈPTIM
REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
Article 174. Subjecció a autorització
La realització de carreres, marxes ciclistes i cicloturistes, i altres esdeveniments
esportius d’anàloga naturalesa que es desenrotllen íntegrament en el domini públic del
terme municipal de València, amb caràcter competitiu o merament d’oci, turístic o
cultural, estaran subjectes a autorització de l’Ajuntament, sense perjuí de l’obtenció
d’aquells permisos que puguen ser necessaris l’atorgament dels quals siga
competència d’altres administracions.
Article 175. Termini de presentació de la sollicitud i documentació
1. La sollicitud d’ocupació la presentarà l’entitat organitzadora de l’acte en el
termini previst en l’article 30. Caldrà adjuntar-hi la documentació que es detalla en
l’annex I.5.1, entre la qual necessàriament haurà d’incloure’s un projecte d’activitat de
l’esdeveniment amb el contingut mínim descrit en l’annex citat.
2. En els supòsits en què l’esdeveniment esportiu estiga organitzat per un centre
educatiu o una entitat sense ànim de lucre i el dit esdeveniment no tinga caràcter
competitiu, no necessite el tall total del trànsit i es preveja un nombre d’assistents
inferior a 200 persones, únicament haurà d’aportar-se la documentació indicada en
l’annex I.5.1.bis.
3. Quan la sollicitud incloga el muntatge en el domini públic d’installacions o
estructures de caràcter temporal, com ara grades, tarimes, escenaris, torres o
anàlogues, haurà d’aportar-se a més projecte d’installació subscrit per un tècnic
competent i ajustat a les exigències que establisca la normativa vigent que hi siga
aplicable, excepte en els supòsits d’installacions d’escassa complexitat tècnica o que
per les seues característiques no ho requerisquen, i en este cas l’esmentat projecte se
substituirà per:
a) Declaració responsable, subscrita pel tècnic firmant del certificat final regulat
en l’article 177, en la qual manifeste, davall la seua responsabilitat, que les

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

112 de 241

installacions són d’escassa complexitat tècnica o per les seues característiques no
requerixen projecte d’installació.
b) Memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots els
elements i installacions que es prevegen utilitzar i plans d’estos.
4. Quan la documentació que es presente per a este tipus d’installacions estiga
expedida per un organisme de certificació administrativa (OCA), caldrà ajustar-se al
que disposa la normativa vigent reguladora d’estos.
5. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques de potència superior a 50
kW, s’hi adjuntarà també projecte d’installació d’estes subscrit per un tècnic
competent.
Article 176. Documentació complementària a presentar abans de
l’esdeveniment
L’entitat o persona organitzadora de l’esdeveniment haurà de presentar, a més
d’allò que s’ha indicat en l’article anterior i amb una antelació mínima de 10 dies a la
realització d’este, la documentació que es relaciona en l’annex I.5.2, entre la qual
haurà de constar, necessàriament, declaració responsable, firmada pel tècnic
competent que haja de subscriure el certificat final mencionat en l’article següent,
amb el compromís que, prèviament a la celebració de l’esdeveniment, emetrà este
certificat.
Article 177. Certificat final de muntatge d’installacions
1. Quan la sollicitud incloga el muntatge en el domini públic d’installacions o
estructures de caràcter temporal, com ara grades, tarimes, escenaris, torres o
anàlogues, una vegada atorgada l’autorització i conclosa la installació d’estes, l’entitat
o persona organitzadora haurà de presentar, en els termes de l’annex I.5.3, un
certificat final subscrit per un tècnic competent, en el qual s’acredite que les
installacions s’ajusten al projecte o memòria presentats i reunixen les mesures
necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la
resta de condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.
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2. La falta de l’anterior certificat deixarà sense efecte l’autorització i comportarà
la prohibició de posar en funcionament les installacions corresponents.
3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, quan el certificat estiga
expedit per un organisme de certificació administrativa (OCA), caldrà ajustar-se al que
disposa la normativa vigent reguladora d’estos.
Article 178. Certificat d’installació elèctrica
1. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques, qualsevol que en siga la
potència prevista, una vegada atorgada l’autorització i finalitzats els treballs
d’installació i verificació corresponents, l’entitat o persona organitzadora haurà de
presentar, en els termes de l’annex I.5.3, certificat d’installació elèctrica subscrit per
un installador autoritzat i segellat per la conselleria amb competències en matèria
d’indústria.
2. La falta de l’anterior certificat deixarà sense efecte l’autorització i comportarà
la prohibició de posar en funcionament les installacions elèctriques corresponents.
Article 179. Garantia
1.

L’Ajuntament

podrà

exigir

a

l’entitat

o

persona

organitzadora

de

l’esdeveniment la prestació de garantia o aval suficient que garantisca la retirada
d’installacions i efectes una vegada finalitzat el període d’autorització, així com els
possibles danys que puguen produir-se en el domini públic municipal.
2. En tot cas es requerirà la prestació de garantia quan la sollicitud incloga el
muntatge en el domini públic d’installacions o estructures de caràcter temporal
previstes en l’article 175.3, així com quan el nombre de participants previstos en
l’esdeveniment supere les 1.000 persones.
Article 180. Assegurances
1. L’entitat o persona organitzadora respondrà directament dels danys que, amb
motiu de la celebració de l’esdeveniment en el domini públic, es produïsquen en els
béns o persones, incloent-hi els participants, públic assistent i tercers, així com els
agents encarregats de la vigilància i regulació del trànsit, per a la cobertura de tot
això s’exigirà la corresponent pòlissa de responsabilitat civil.
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2. Totes les persones participants, a més, hauran d’estar cobertes per una
assegurança d’accidents que tinga, com a mínim, les cobertures de l’assegurança
obligatòria esportiva.
3. L’entitat o persona organitzadora haurà d’acreditar, amb caràcter previ i com
a condició per a l’expedició per l’Ajuntament del títol habilitador per a la celebració de
l’esdeveniment, la contractació de les pòlisses d’assegurança a què es fa referència en
els apartats anteriors.
Article 181. Contingut de la resolució d’autorització
La resolució municipal per la qual s’autoritze l’esdeveniment esportiu haurà de
pronunciar-se no solament sobre l’ocupació del domini públic, sinó també respecte a
l’activitat a dur a terme i a tots els elements, installacions i ocupacions accessòries
que es deriven de l’esdeveniment autoritzat, incloent-hi les condicions aplicables a tot
això.
Article 182. Tancament total o parcial del trànsit
1. Durant la realització d’esdeveniments esportius en les vies públiques del terme
municipal de València, es tancarà el trànsit, totalment o parcialment, a les persones
usuàries alienes a l'esmentat esdeveniment.
2. Si és necessari delimitar l’inici i fi de l’espai ocupat pels participants al llarg de
l’itinerari d’una prova esportiva, es disposarà durant tot el recorregut d’un vehicle
d’obertura i un altre de tancament.
3. Quan l’Ajuntament considere que no cal el tancament total o parcial de la via
pública, de la qual podrà fer-se un ús compartit pels participants i per la circulació
ordinària de vehicles, encara que esta es veja entorpida, l’autorització haurà d’incloure
les condicions que haja de complir l’entitat o persona organitzadora de l’esdeveniment
per a fer compatible l’ús compartit de la via pública.
En tot cas hauran d’adoptar-se les mesures oportunes tendents a garantir el pas
de vehicles d’emergència.

Article 183. Senyalització i punts de risc
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1. L’entitat o persona organitzadora haurà de senyalitzar aquelles zones de
l’itinerari autoritzat que, l’Ajuntament o l’organització de l’esdeveniment, consideren
com a punts de risc, i es responsabilitzarà que les persones participants reben abans
de l’inici instruccions precises respecte d’això. Es podrà destinar personal de
l’organització en els anomenats punts, si es troba convenient.
2. Les senyalitzacions no podran collocar-se de manera que puguen provocar
confusió per a la circulació de vehicles aliena a l’activitat esportiva i hauran de ser
retirades o esborrades una vegada que finalitze l’esdeveniment.
Article 184. Responsable de seguretat viària
1. L’entitat o persona organitzadora haurà de designar un responsable de
seguretat viària, el qual haurà de dirigir i coordinar l’activitat del personal auxiliar que
habilite l’organització en els diversos punts de l’itinerari de l’esdeveniment.
2. La persona responsable de seguretat viària haurà de posseir permís de
conducció, vàlid i en vigor, així com, si és el cas, coneixement del reglament de
l’esdeveniment.
Article 185. Assistència mèdica
L’entitat o persona organitzadora garantirà la presència durant la realització de
l’esdeveniment, de les ambulàncies i metges necessaris per a l’assistència de
participants i assistents, tal com establix la legislació sectorial vigent en la matèria.
Article 186. Installació de sanitaris portàtils
L’entitat o persona organitzadora garantirà la installació de sanitaris portàtils, els
quals hauran d’ajustar-se a les característiques i condicions de l’article 94 de la
present ordenança, així com a les previsions contingudes en la norma UNE EN
16194:2012, sobre cabines sanitàries mòbils no connectades al clavegueram i
requisits dels servicis i productes relacionats amb el subministrament de cabines i
productes sanitaris, o normativa que la desenrotlle o substituïsca.
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Article 187. Instruccions de la Policia Local i adopció de mesures
1. L’entitat organitzadora i totes les persones que hi collaboren o l’auxilien en
l’organització, hauran de seguir, en tot moment, les instruccions que reben dels
agents de la Policia Local que s’encarreguen del control i l’orde de l’esdeveniment
esportiu.
2. Si la Policia Local constata, en qualsevol moment, que hi ha una situació de
risc, tant per als assistents a l’acte com per a la circulació de vehicles o per a terceres
persones, adoptarà, de forma immediata, les mesures necessàries a fi de restablir la
seguretat. Es podrà inclús ordenar la suspensió de l’esdeveniment, i s’haurà d’alçar
acta en què es descriguen les circumstàncies que han motivat la intervenció.
Article 188. Retirada d’installacions i neteja de l’espai ocupat
L’entitat organitzadora es responsabilitzarà que, en finalitzar l’esdeveniment
autoritzat, el domini públic ocupat i la seua zona d’influència queden lliures de
qualsevol tipus d’installacions, elements o residus derivats de la seua celebració i en
condicions òptimes perquè se’n reprenga l’ús normal, i serà directament responsable
dels danys causats a les persones o béns com a conseqüència de l’incompliment de la
dita obligació.
Article 189. Suspensió de la prova
Si agents de la Policia Local o personal funcionari amb competències en matèria
d’inspecció constaten, d’ofici o a instància d’altres servicis municipals o de tercers, la
realització en el domini públic d’una prova esportiva sense la preceptiva autorització o
vulnerant les condicions imposades en esta, serà immediatament suspesa, i s’haurà
d’alçar acta en què es descriguen les circumstàncies que han motivat la intervenció,
així com els elements i installacions que, si és el cas, siguen objecte de retirada,
sense perjuí de la incoació del corresponent procediment sancionador i de l’exigència
de les responsabilitats que hi pertoquen.
Article 190. Esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de València
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Les condicions a què s’han de subjectar els esdeveniments esportius, regulades
en el present títol, també seran aplicables a aquells organitzats, patrocinats o en els
que collabore l’Ajuntament de València, directament o a través dels organismes que
en depenen.

TÍTOL OCTAU
CONTENIDORS D’OBJECTES I RESIDUS TÈXTILS
CAPÍTOL PRIMER. CONTENIDORS DE MOBLES I OBJECTES
Article 191. Servici d’arreplegada municipal d’objectes
L’arreplegada de mobles i objectes inservibles procedents d’habitatges que, pel
seu volum o naturalesa, no es puguen depositar en els contenidors genèrics de
residus, és objecte d’un servici d’arreplegada a domicili prestat per l’Ajuntament i
regulat en la normativa municipal sobre neteja urbana.
Article 192. Sollicitud de contenidor i terminis de presentació
1. No obstant el que establix l’article anterior, de manera excepcional, quan el
nombre d’elements a arreplegar supere els límits de l’arreplega a domicili que presta
l’Ajuntament, podrà sollicitar-se autorització per a ocupar temporalment el domini
públic municipal amb un contenidor per a la gestió privada del servici d’arreplegada de
mobles o objectes.
2. La sollicitud la presentarà la persona física o jurídica interessada en la
retirada dels mobles o objectes, o l’empresa titular del contenidor, en el termini
previst en l’article 30 i haurà d’anar acompanyada de la documentació que es
relaciona en l’annex I.6. S’hi descriuran de forma detallada les característiques del
contenidor que s’hi pretenga installar.
Article 193. Ubicació del contenidor
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1. El contenidor s’ubicarà, preferentment, en les zones reservades a
aparcaments de la calçada, de manera que no sobreïsca de l’anomenada zona i no
supose un obstacle que entorpisca la lliure circulació dels vehicles. La prohibició
d’aparcament de vehicles en l’emplaçament autoritzat al contenidor en la calçada,
haurà de senyalitzar-se amb una antelació mínima de 48 hores a la data prevista
d’installació.
2. Si no és possible la seua collocació en la calçada en les condicions exposades
en l’apartat anterior, podrà ubicar-se excepcionalment en la vorera, i haurà de fer-se,
en eixe supòsit, entre els escocells dels arbres, si n’hi haurà, de manera que caldrà
deixar, en tot cas, una banda lliure de vianants mínima d’1,50 metres, i adoptar les
mesures oportunes de protecció del paviment.
3. En cap cas els contenidors podran ser collocats totalment o parcialment sobre
les tapes d’accés als servicis públics ni sobre hidrants.
Article 194. Identificació
El contenidor haurà d’estar numerat i hi constarà de forma clara el nom o raó
social de l’empresa propietària d’este, així com un telèfon de contacte disponible les
24 hores per a avisar en cas d’emergència.
Article 195. Horari d’installació i retirada
Les operacions d’installació i retirada dels contenidors en el domini públic
hauran de realitzar-se sense interrompre el trànsit de persones ni vehicles. Queda
totalment prohibit dur-les a terme en l’horari comprés entre les 8.00 i les 14.00 hores
i entre les 16.00 i les 20.00 hores, excepte autorització expressa de l’Ajuntament per
raons degudament justificades.
Article 196. Assegurances i garantia
1. L’empresa titular del contenidor assumirà totes les responsabilitats derivades
de la installació i arreplegada dels contenidors, així com de l’arreplegada i gestió dels
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mobles i objectes, respondrà pels danys i perjuís que eixes operacions i la installació
dels contenidors puguen ocasionar a béns i persones, i haurà de tindre subscrita a
este efecte l’oportuna pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers.
2. Igualment, amb caràcter previ a l’autorització, podrà exigir-se la constitució de
garantia o aval suficient que garantisca els possibles danys que, derivats de la
installació, ocupació i retirada del contenidor, puguen produir-se en el domini públic
municipal.
Article 197. Neteja, buidatge i tapada
1. La persona o entitat autoritzada mantindrà la zona d’influència on s’ubique el
contenidor en perfecte estat de neteja i higiene.
2. En cap cas es podrà superar la vertical dels límits del contenidor amb el
material depositat, i haurà de procedir-se en este cas a retirar-lo i buidar-lo.
3. Una vegada plens els contenidors, hauran de ser tapats immediatament de
manera adequada, per tal que no es produïsquen abocaments de residus a l’exterior.
Igualment és obligatori tapar els contenidors durant el temps en què no siguen
objecte d’utilització.
4. La persona o entitat autoritzada serà directament responsable dels danys que
s’ocasionen als béns i persones com a conseqüència de l’incompliment del que disposa
el present article.
Article 198. Residus prohibits
No podrà depositar-se en el contenidor cap objecte diferent de mobles o
objectes inservibles procedents d’habitatges. Queda prohibit especialment el depòsit
de residus procedents d’obres i runes, així com d’aparells electrònics i de rebutjos
industrials o perillosos.

CAPÍTOL SEGON. CONTENIDORS DE ROBA, CALÇAT I RESIDUS TÈXTILS
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Article 199. Punts d’arreplegada
1. Les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic per mitjà de contenidors
destinats a l’arreplegada de roba, calçat i residus tèxtils, es limitaran als supòsits
previstos en el present capítol.
2. L’Ajuntament elaborarà un mapa de punts d’arreplega de residus tèxtils per
mitjà de contenidors en domini públic municipal. Eixos emplaçaments seran revisats
periòdicament a fi de valorar-ne la idoneïtat i controlar-ne la utilització correcta.
Article 200. Requisits de les entitats autoritzades
L’Ajuntament autoritzarà la installació i gestió dels contenidors a entitats sense
ànim de lucre i amb fins socials que acomplisquen, almenys, els requisits següents:
a) Que els ingressos obtinguts amb l’arreplega i gestió dels residus tèxtils es
destinen a programes d’inserció en el mercat laboral de persones en situació o risc
d’exclusió social o que l’entitat autoritzada preste els servicis a través d’una empresa
d’inserció legalment constituïda.
b) Que un percentatge de la roba es destine a la donació directa a persones
necessitades de la ciutat de València.
c) Que l’entitat autoritzada puga acreditar un mínim de quatre anys d’antiguitat
en la seua inscripció en el registre d’associacions o fundacions corresponent, i un
període anàleg d’experiència en tasques o programes d’inserció laboral de persones
en situació o risc d’exclusió social.
d) Que l’activitat d’inserció tinga una incidència directa en el terme municipal de
València.
Article 201. Conveni i termini de vigència
1. L’autorització per a la installació i gestió dels contenidors de residus tèxtils es
formalitzarà per mitjà de la subscripció de conveni de collaboració amb les entitats
sense ànim de lucre i amb fins socials que acomplisquen els requisits fixats en l’article
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anterior i així ho solliciten. Hauran d’adjuntar a la seua petició la justificació del
compliment dels dits requisits.
2. En el cas que l’Ajuntament acorde la subscripció de conveni amb més d’una
entitat sense ànim de lucre, el nombre de contenidors que gestionarà cada una
d’estes serà determinat per la corporació amb criteris d’equitat i proporcionalitat.
3. L’autorització tindrà una vigència màxima de quatre anys, sense perjuí que,
finalitzat l’esmentat termini, l’Ajuntament i les entitats autoritzades acorden subscriure
nous convenis.
4. L’Ajuntament podrà acordar en qualsevol moment, de forma motivada,
l’augment, reducció o supressió dels contenidors existents, sense que això origine cap
dret indemnitzatori a les entitats autoritzades que els estigueren gestionant.
Article 202. Característiques del contenidor
El model de contenidor a installar haurà de tindre, almenys, les següents
característiques:
a)

Tots

els

contenidors

seran

del

mateix

color

i

estaran

numerats

correlativament, d’acord amb les directrius que amb este fi marque l’Ajuntament.
b) Hi haurà de constar de forma clara el logotip de l’Ajuntament de València i la
identificació de l’entitat autoritzada per a l’arreplega i gestió dels residus tèxtils, amb
un telèfon de contacte disponible les 24 hores per a avisar en cas d’emergència.
c) Hauran de disposar de tancament amb dispositiu de seguretat i la boca del
contenidor haurà d’estar dissenyada de manera que impedisca l’accés de persones a
l’interior i evite que se’n puga traure roba indegudament.
Article 203. Obligacions de l’entitat autoritzada
Les entitats autoritzades:
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1. Mantindran els contenidors i la seua zona d’influència en perfecte estat de
neteja i higiene i vetlaran pel seu funcionament correcte. Hauran de reparar-los o
substituir-los, si és necessari, sense que necessiten requeriment de l’Ajuntament.
2. Les faenes de buidatge dels contenidors, així com les tasques d’installació,
manteniment i retirada d’estos, hauran de practicar-se sense interrompre el trànsit de
persones ni vehicles i adoptant les mesures necessàries per a no ocasionar molèsties
al veïnat.
3. Respondran pels danys i perjuís que les faenes d’arreplega i gestió dels
residus tèxtils i la installació, manteniment i retirada dels contenidors podran
ocasionar, tant a les propietats municipals com particulars, en la seua persona o en
els seus béns o drets. A este efecte caldrà subscriure l’oportuna pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil i danys a tercers.
4. Presentaran anualment a l’Ajuntament una memòria en què es detalle,
almenys, la quantitat de residus tèxtils arreplegada en cada contenidor, la seua
destinació i els llocs de treball vinculats a eixa arreplega, així com la destinació social
dels possibles beneficis econòmics obtinguts.
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TÍTOL NOVÉ
ALTRES OCUPACIONS DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
SUBJECTES A AUTORITZACIÓ

CAPÍTOL PRIMER. EXTENSIÓ DE L’ACTIVITAT COMERCIAL AL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL.
Article 204. Objecte i condicions generals
1. L’extensió de l’activitat dels establiments i locals comercials al domini públic
municipal, per mitjà de la installació d’expositors de gènere, cartells indicadors,
elements de decoració o ornament, o installacions anàlogues, estarà subjecta a
autorització municipal, amb la sollicitud prèvia acompanyada de la documentació
assenyalada en l’annex I.7.
2. Les ocupacions previstes en el present capítol podran autoritzar-se adossades
a façana i al costat de la porta de l’establiment, en una franja d’1 metre des de façana
com a màxim, sempre que quede una banda lliure de vianants d’almenys 1,50 metres
fins al rastell per al pas de persones, amb les altres exigències previstes en la
normativa d’accessibilitat, i sense que puga haver-hi en la dita banda elements del
mobiliari urbà o obstacles al trànsit de vianants.
3. No obstant això, les sollicituds que es formulen per a estes ocupacions en
carrers de vianants, places, xamfrans, bulevards i altres espais de característiques
singulars, requeriran en cada cas un estudi individualitzat tenint en compte a la
morfologia específica de cada un d’estos, la seua funcionalitat per a vianants, la
compatibilitat amb altres usos, i qualsevol altre tipus de peculiaritat que puga justificar
un augment o reducció de la dimensió de la franja ocupada, sense que en cap cas
puga minorar-se la de la banda lliure de vianants mínima indicada en l’apartat
anterior.
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4. Els elements i installacions amb què s’ocupe el domini públic no podran ser
de caràcter fix i hauran de quedar arreplegats en l’interior de l’establiment una vegada
finalitzat l’horari d’obertura d’este.
5. La persona o entitat titular de l’autorització serà responsable diàriament de
mantindre en condicions de seguretat, salubritat, neteja i ornament l’espai ocupat i la
seua zona d’influència.
6. La persona o entitat titular de l’autorització serà directament responsable, així
mateix, dels danys ocasionats a les persones o béns com a conseqüència de
l’incompliment de les obligacions contingudes en el present article.
Article 205. Exclusió
El que disposa el present capítol, a excepció, si és el cas, del que establix l’article
208, no serà aplicable als establiments o locals d’hostaleria i restauració regulats en el
títol tercer d’esta ordenança, els quals es regiran pel que este disposa.
Article 206. Exposició i venda en l’exterior en dates tradicionals
L’exposició i venda de mercaderia en l’exterior de l’establiment o local en
determinades dates en què és tradicional la dita pràctica, com ara Nadal o el Dia del
Llibre, entre altres, estarà subjecta a autorització municipal de caràcter excepcional
per a eixos dies concrets, amb les condicions establides en els articles precedents i
amb la sollicitud prèvia acompanyada de la documentació assenyalada en l’annex I.7.
Article 207. Elements decoratius en període nadalenc
1. La collocació d’elements decoratius vora la porta dels establiments o locals
comercials amb motiu de les festes nadalenques, s’autoritzarà, amb la sollicitud
prèvia acompanyada de la documentació assenyalada en l’annex I.7., subjectant-se
als requisits següents:
a) El període màxim d’autorització estarà comprés, necessàriament, entre el 6 de
desembre i el 6 de gener.

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

125 de 241

b) Haurà de quedar lliure en tot cas la banda de vianants d’1,50 metres
assenyalada en l’apartat 2 de l’article 204.
c) La persona o entitat titular de l’autorització respondrà pels danys i perjuís que
es puguen ocasionar amb motiu de l’ocupació, tant al domini públic com a particulars,
en la seua persona o en els seus béns o drets. A este efecte caldrà subscriure
l’oportuna pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers.
2. En l’ocupació amb estores o moquetes hauran d’observar-se, a més, les
condicions següents:
a) L’estora o moqueta serà de color roig i la seua amplària no podrà ser superior
a un metre. Haurà de deixar-se totalment visible el rastell de la vorera i una franja
d’esta d’almenys 50 centímetres al costat del rastell.
b) La superfície de vorera que quede coberta amb l’estora o moqueta no podrà
estar ocupada per tapes d’accés als servicis públics o per hidrants, i haurà d’estar en
perfectes condicions, sense forats, desperfectes o irregularitats que puguen produir
entropessons en els vianants. La persona o entitat titular de l’autorització serà
responsable dels danys a particulars que puguen derivar-se de l’incompliment d’este
requisit.
c) Una vegada collocada no quedaran plecs i l’haurà de mantindre la persona o
entitat titular de l’autorització, en tot moment, en perfectes condicions de seguretat,
higiene, neteja i ornament durant el període autoritzat.
d) Les estores o moquetes no estaran subjectes a l’obligació de retirada diària
indicada en l’apartat 4 de l’article 204.
3. Si s’installaren portatests o jardineres, hauran de complir-se les prescripcions
següents:
a) Només se’n permetran dos com a màxim, un a cada costat de la porta
d’entrada de l’establiment.
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b) Hauran de disposar d’una base i característiques que n’asseguren l’estabilitat i
solidesa en cas de vent o contacte accidental dels vianants.
c) No podran superar unes dimensions màximes de 0,50 metres de diàmetre i
1,50 metres d’alçada incloent l’espècie vegetal plantada.
d) Les plantes o flors podran ser triades lliurement per la persona o entitat titular
de l’autorització, sempre que no suposen molèsties per als vianants i no interferisquen
la visibilitat dels altres elements de la via pública, i anirà a càrrec d’aquella l’obligació
d’atenció i manteniment de les plantes.
e) L’Ajuntament podrà exigir que els portatests, jardineres o plantes s’ajusten a
un model determinat en funció del lloc on s’hagen d’ubicar, per a una millor
harmonització amb l’entorn.
4. La persona o entitat titular de l’autorització serà directament responsable dels
danys ocasionats a les persones i béns com a conseqüència de l’incompliment del que
establix el present article.
Article 208. Tendals de protecció d’aparadors
L’autorització municipal per a la installació en locals comercials i establiments
públics de tendals abatibles o retràctils i de protecció d’aparadors estarà subjecta a les
condicions següents:
a) L’autorització s’atorgarà per anys naturals, amb la sollicitud prèvia de les
persones o entitats interessades acompanyada de la documentació descrita en l’annex
I.7. Hi haurà de constar necessàriament el disseny, color i tipus de material proposats,
i l’Ajuntament podrà exigir que s’ajusten a un model o característiques determinades
en funció del lloc on s’hagen d’ubicar, per a una millor harmonització amb l’entorn.
b) L’autorització s’entendrà prorrogada automàticament per períodes successius
d’un any si la persona o entitat interessada no comunica, almenys amb dos mesos
d’antelació a la finalització del període autoritzat o de les seues successives
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pròrrogues, la seua voluntat de no renovar-la, sempre que no haja succeït cap
modificació en les condicions que es van tindre en compte per a atorgar l’autorització.
c) El tendal no podrà estar retolat amb cap classe de publicitat. No es
considerarà com a tal el nom comercial del local o la seua raó social, ni el logotip A
d’artesania o el número de document de qualificació artesana (DQA), que certifique
que es tracta d’un establiment que compta amb el DQA de la Generalitat.
d) En tot cas, haurà de quedar una altura lliure mínima de 2,25 metres mesurada
des del punt més baix del tendal al punt més alt de la rasant de la vorera, i el seu
ixent, respecte a l’alineació exterior, no podrà ser superior a l’amplària de la vorera
menys 60 centímetres, sense sobrepassar els 3 metres.
e) En finalitzar l’horari d’obertura de l’establiment o local, el tendal haurà d’estar
arreplegat.
Article 209. Caixers automàtics
La installació de caixers automàtics i altres dispositius anàlegs en la façana, per
part d’entitats bancàries i financeres, de manera que els seus servicis siguen prestats
a les persones usuàries de forma ininterrompuda en el domini públic, constituïx un
aprofitament especial d’este. Les entitats bancàries i financeres que presten els dits
servicis en la forma descrita, seran responsables que l’ocupació del domini públic que
es genere no n’impedisca l’ús normal ni obstaculitze el trànsit de vianants.
Article 210. Màquines expenedores
1. La installació en la façana que dóna a via pública de màquines i dispositius
automàtics expenedors de begudes i aliments autoritzats, i de qualsevol classe de
productes, de manera que estos s’expenguen a les persones usuàries de forma directa
i ininterrompuda en el domini públic, en constituïx un aprofitament especial.
2. Les persones o entitats titulars de les màquines o dispositius descrits en
l’apartat anterior, així com els qui siguen beneficiaris de l’aprofitament que estes
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generen, seran responsables i hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè
l’ocupació del domini públic que es genere no n’impedisca l’ús norma, obstaculitze el
trànsit de vianants ni produïsca molèsties de cap tipus als veïns.
3. Les màquines i dispositius automàtics expenedors de begudes i aliments
autoritzats, hauran de disposar de mitjans adequats per al manteniment i control de
les condicions de temperatura i higiene que requerisquen els dits productes.
4. No es permetrà la installació directament sobre el domini públic de màquines
automàtiques expenedores de cap tipus de producte.

Article 211. Esdeveniments comercials que generen permanència de
persones en el domini públic
1. Amb motiu d’actes d’inauguració d’establiments o locals comercials,
llançament o promoció de determinats articles, inici de campanyes de vendes o altres
esdeveniments anàlegs, en què es preveja que el nombre de persones assistents puga
requerir una permanència prolongada d’estes ocupant el domini públic, l’Ajuntament
podrà autoritzar-ne ocupacions puntuals en els termes assenyalats en el present
article.
2. Als fins indicats en l’apartat anterior la persona o entitat titular de
l’establiment o local comercial presentarà sollicitud acompanyada de la documentació
que s’indica en l’annex I.7 amb una antelació mínima de 15 dies a la data prevista
d’ocupació.
3. La responsabilitat d’organitzar, ordenar i vigilar les esmentades ocupacions
collectives de la via pública recaurà en la persona o entitat titular de l’establiment o
local comercial, sense que, en cap cas, puga impedir-se el trànsit normal de vianants,
o obstaculitzar-se els guals, les eixides d’emergència o parades de transport públic, ni
els accessos al metro, a habitatges, a locals comercials o a edificis públics; i seran
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responsables dels possibles danys que puguen produir-se com a conseqüència de
l’incompliment de la dita obligació.
4. Si la previsió d’assistents ho justificara, podrà autoritzar-se la collocació de
pals verticals d’un metre d’alçada màxima i catenàries de tela, que permeten una
millor ordenació de les persones en el domini públic.
5. En tot cas, l’ocupació haurà de respectar una banda lliure de vianants
d’almenys 1,50 metres.
6. Les persones o entitats autoritzades hauran de mantindre en condicions de
seguretat, salubritat, neteja i ornament l’espai ocupat i la seua zona d’influència, i
seran responsables dels danys ocasionats a les persones i béns que puguen originarse com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.
7. Si no es respecten les condicions assenyalades en els paràgrafs anteriors o
aquelles especials que es fixen en l’autorització, la Policia Local estarà facultada per a
ordenar el desallotjament de la via pública, i alçarà l’acta corresponent en què es
descriguen les circumstàncies que han motivat la intervenció, per a la tramitació de
l’oportú procediment sancionador.

CAPÍTOL SEGON. INSTALLACIÓ D’ELEMENTS PER A LA PROTECCIÓ DE
VORERES
Article 212. Objecte
Podrà sollicitar-se de l’Ajuntament la installació en el domini públic municipal
d’elements per a la protecció de voreres, que compliran la doble funció d’impedir
l’accés indegut de vehicles a les voreres i protegir la lliure circulació de vianants.
Article 213. Sollicitud
La sollicitud anirà acompanyada de la documentació detallada en l’annex I.8,
entre la qual haurà d’incloure’s, de forma necessària, l’autorització expressa dels
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propietaris dels immobles que recaiguen enfront dels punts sollicitats per a la
installació dels elements protectors de voreres.
Article 214. Tipus
Els elements protectors poden ser tanques, pilons o testos grans. Serà
l’Ajuntament qui determine l’element a installar-hi tenint en compte els models i
qualitats, l’adequació a l’entorn urbanístic en la ubicació sollicitada i els criteris que
s’establixen en els articles següents.
Article 215. Amplària de voreres
1. Com a norma general, quan l’amplària de la vorera, incloent-hi el rastell, siga
inferior a 0,80 metres, no podrà ser installat cap element de protecció d’esta. No
obstant això, excepcionalment podran installar-se pilons en les voreres d’amplària
inferior a 0,80 metres, sempre que entre l’element protector i la façana hi haja un
mínim de 0,50 metres.
2. En les voreres amb amplària compresa entre 0,80 metres i 3 metres, es
podran collocar tanques o pilons, que hauran de guardar una distància mínima d’1,50
metres.
3. En les voreres d’amplària superior a 3 metres es podran collocar tanques,
pilons i testos grans.
Article 216. Testos grans
1. L’ocupació del domini públic municipal per mitjà de testos grans podrà
autoritzar-se als qui així ho solliciten, sempre que es complisquen les condicions
establides en el present capítol, així com aquelles específiques que puguen fixar-se en
l’autorització.
2. Els testos grans hauran de recolzar-se directament sobre la vorera, sense que
puguen estar ancorats al paviment, i les seues mesures hauran d’estar compreses
entre els límits següents:
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a) Dimensió perpendicular al rastell de la vorera: mínim 0,40 metres i màxim
0,80 metres, encara que en les voreres amb amplària superior a 4 metres, es podran
installar testos grans la dimensió perpendicular dels quals al rastell estiga compresa
entre 0,50 i 1 metre.
b) Dimensió parallela a la línia de rastell: mínim 1 metre i màxim 2 metres.
3. Els testos grans s’ajustaran als models homologats per l’Ajuntament.
4. Les persones o entitats sollicitants podran triar lliurement el tipus de plantes i
flors, sempre que no suposen molèsties per als vianants i no interferisquen la
visibilitat dels altres elements de la via pública ni la seguretat del trànsit. No obstant
això, l’Ajuntament podrà determinar el tipus de plantes i testos grans a installar en
una determinada zona.
5. Les persones o entitats autoritzades tindran l’obligació de plantar, regar,
conservar i cuidar les flors i plantes dels testos grans, i mantenir-ne l’aspecte estètic.
Seran al seu càrrec els gastos que això ocasione, i l’Ajuntament podrà retirar, en
qualsevol moment i a costa de la persona o entitat autoritzada, els testos grans en
què s’aprecie negligència o descurança en la conservació d’estos.
6. La persona o entitat titular de l’autorització respondrà pels danys i perjuís que
es puguen ocasionar, tant al domini públic com a particulars, en la seua persona o en
els seus béns o drets, derivats de l’element installat.
Article 217. Installació excepcional perpendicular a calçada
Excepcionalment, podran collocar-se elements per a la protecció de voreres en
direcció perpendicular a la calçada al costat de guals, a fi d’impedir que, per l’amplària
de la vorera en eixe punt, els vehicles hi accedisquen i hi aparquen a través del gual.
En eixos casos, els elements que s’hi installen hauran de collocar-se amb una
distància mínima d’1,50 metres.
Article 218. Elements protectors en carrers de vianants
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En carrers de vianants podran collocar-se elements de protecció en funció de
l’amplària d’estos, d’acord amb el que establix l’article 215, i d’acord amb l’entorn
arquitectònic de la zona. Hauran de respectar-se en qualsevol cas els accessos a la
propietat i el pas de vehicles d’emergència.

CAPÍTOL TERCER. OCUPACIÓ AMB CABINES O SUPORTS TELEFÒNICS
Article 219. Objecte i condicions
1. L’Ajuntament podrà autoritzar l’operador o operadors titulars del servici
universal, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de telecomunicacions,
l’ocupació del domini públic per mitjà de la installació de cabines o suports telefònics,
amb la sollicitud prèvia a què haurà d’adjuntar-se la documentació descrita en l’annex
I.9.
2. L’autorització haurà de subjectar-se almenys a les condicions següents:
a) Les cabines i suports telefònics se situaran a una distància mínima de 0,50
metres del rastell de la vorera, i caldrà deixar davant d’estes un cercle lliure
d’obstacles d’almenys 1’50 metres de diàmetre.
b) Quan circumstàncies d’urbanització, trànsit, o qualsevol altre motiu d’interés
general ho aconsellen, l’Ajuntament podrà ordenar el trasllat de les cabines o suports
a un nou emplaçament a costa de l’operador autoritzat i sense dret a indemnització o
compensació de cap tipus. Caldrà respectar el règim de distàncies i la resta de
condicions establides en el present article.
c) L’operador autoritzat respondrà pels danys i perjuís que es pogueren
ocasionar, tant al domini públic com a particulars, en la seua persona o en els seus
béns o drets, i haurà de subscriure a este efecte l’oportuna pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i danys a tercers.
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d) La installació elèctrica haurà de complir el vigent Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
e) Si es pretén que la cabina o suport telefònic compte amb una part de la seua
superfície destinada a albergar publicitat, la petició haurà d’incloure’s en la sollicitud i
l’autorització haurà de pronunciar-se expressament sobre este aspecte. En qualsevol
cas caldrà subjectar-se a les prescripcions de l’ordenança municipal sobre publicitat.

CAPÍTOL QUART. VEHICLES TURÍSTICS
Article 220. Objecte
1. L’ocupació del domini públic municipal amb motiu de la utilització d’este per
mitjà de vehicles turístics que transporten passatgers per mitjà de contraprestació
econòmica, necessitarà autorització atorgada per l’Ajuntament, amb la sollicitud
prèvia acompanyada de la documentació assenyalada en l’annex I.10.
2. L’Ajuntament podrà limitar anualment el nombre d’autoritzacions a atorgar per
motius de seguretat viària o altres raons d’interés general.
Article 221. Requisits dels vehicles
1. Els vehicles hauran de disposar del corresponent permís per a poder circular
per les vies públiques i estar degudament homologats, així com estar al corrent en el
compliment de les obligacions que marque la legislació vigent en matèria
d’inspeccions tècniques.
2. L’estètica dels vehicles haurà de ser sotmesa a l’aprovació prèvia de
l’Ajuntament, el qual tindrà la facultat d’ordenar els canvis i millores que estime més
adequats.
3. En tot cas, els vehicles hauran d’estar adaptats de manera que se’n possibilite
l’ús per persones discapacitades.
Article 222. Personal empleat
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1. L’Ajuntament de València no mantindrà cap tipus de relació laboral ni de
dependència amb el personal que la persona o entitat autoritzada puga emprar per a
dur a terme l’activitat, i esta haurà de complir totes les obligacions fiscals, laborals i
de seguretat social derivades tant de l’exercici de la seua activitat, com de la relació
contractual amb els seus treballadors.
2. Les persones que conduïsquen el vehicle turístic hauran de tindre la
capacitació professional i els permisos necessaris per a això i hauran d’anar
identificats.
Article 223. Assegurança i garantia
1. La persona o entitat autoritzada respondrà pels danys i perjuís que es puguen
ocasionar amb motiu de l’exercici de l’activitat duta a terme en el domini públic amb el
vehicle turístic, de manera que cal tindre subscrita a este efecte l’oportuna pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers, que cobrisca els possibles
accidents que podran patir els passatgers.
2. Igualment, amb caràcter previ a l’autorització, podrà exigir-se a la persona o
entitat sollicitant garantia o aval suficient que garantisca els possibles danys que
puguen produir-se en el domini públic municipal.
Article 224. Horaris i itineraris
1. Els dies i horaris de circulació dels vehicles autoritzats, així com l’establiment
de les rutes i parades a efectuar, hauran de comptar amb l’informe favorable dels
servicis municipals competents en matèria de trànsit i circulació.
2. En el cas que tot o part de l’itinerari transcórrega per parcs, jardins o zones
verdes, serà necessari, a més, l’informe favorable del servici o organisme municipal
competent en jardineria i el compliment del que disposa l’Ordenança Municipal de
Parcs i Jardins, així com les condicions establides en l’article 20 de la present
ordenança.
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Article 225. Normes de circulació
1. La circulació dels vehicles turístics per la calçada haurà de respectar les
normes de circulació aplicables amb caràcter general a la resta de vehicles.
2. Si la circulació, excepcionalment, s’efectuara en zones reservades a vianants,
haurà de respectar-se la prioritat de pas d’estos i la velocitat haurà d’ajustar-se al pas
humà.
Article 226. Incidències detectades
Si, durant la circulació del vehicle turístic, el seu conductor o les persones de
l’entitat autoritzada que puguen acompanyar-lo, detecten qualsevol tipus d’incidència
en la calçada o en el mobiliari urbà que puga obstaculitzar el trànsit de vehicles o
persones o represente un perill per a la seguretat, hauran de posar-la immediatament
en coneixement de l’Ajuntament, a fi que pels servicis municipals competents
s’adopten les mesures que siguen procedents.
Article 227. Publicitat
1. L’Ajuntament podrà incloure en el vehicle turístic, de manera temporal,
publicitat de campanyes institucionals o esdeveniments que promocionen la ciutat de
València.
2. La inclusió de publicitat d’empreses privades o d’altres administracions,
requerirà la conformitat prèvia i expressa de l’Ajuntament. Quedarà prohibit que la
publicitat s’efectue per mitjà d’estacionament o aparcament del vehicle.
Article 228. Vehicles turístics arrossegats per cavalls
El transport de viatgers en carruatges o vehicles que utilitzen com a únic sistema
de tracció l’arrossegament per mitjà de cavalleries, el recorregut del qual siga
totalment o parcialment per tram urbà, se subjectarà, a més del que establixen els
articles anteriors, a les condicions següents:
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1. Les autoritzacions tindran caràcter anual, s’atorgaran per anys naturals, sense
que l’esmentat atorgament origine dret preferent ni de cap naturalesa per a l’obtenció
d’autoritzacions futures, i podran ser prorrogades anualment amb la petició prèvia
expressa de la persona o entitat titular de l’autorització, que haurà de formular-se en
el mes d’octubre de l’any en què vença el termini inicial o qualsevol de les seues
successives pròrrogues.
2. Les persones o entitats titulars de les autoritzacions hauran d’acreditar, abans
de l’inici de l’activitat en el domini públic, les condicions sanitàries favorables de les
cavalleries, per mitjà de la presentació de certificat veterinari expedit per facultatiu
competent. Així mateix, hauran d’obtindre i presentar, si és el cas, juntament amb les
sollicituds de les pròrrogues successives, nou certificat veterinari de l’estat actual de
les cavalleries.
3. La no-presentació del certificat veterinari o la constatació de la no-idoneïtat
dels animals en qualsevol moment, determinaran la immediata suspensió de
l’autorització, fins que es corregisquen les deficiències detectades o es proveïsca la
substitució dels animals per altres declarats aptes; tot això sense perjuí de l’obertura,
si és el cas, de l’expedient sancionador corresponent.
4. Les cavalleries aniran proveïdes d’un sistema d’arreplega d’excrements que
impedisca que estos es depositen en la via pública, tant mentres circulen com durant
el temps de permanència en les parades.
5. L’Ajuntament podrà limitar anualment el nombre d’autoritzacions a atorgar per
motius higienicosanitaris, de seguretat viària o anàlegs.

CAPÍTOL

QUINT.

OCUPACIONS

DEL

DOMINI

PÚBLIC

D’ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN L’ÚS DE l’ESPAI AERI
Article 229. Objecte
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AMB

MOTIU

L’ocupació del domini públic municipal a fi d’utilitzar-lo per a elevar o aterrar
dirigibles, globus aerostàtics, lliures o captius, o artefactes semblants, es podrà
autoritzar de manera puntual i excepcional amb motiu de les festes tradicionals
valencianes regulades en la secció 2a del capítol tercer del títol quart de la present
ordenança, o per a actes d’interés general de caràcter institucional, informatiu,
científic, cultural o esportiu, la finalitat de la qual no siga realitzar publicitat comercial.
No es considerarà com a tal la retolació de la identificació de l’empresa que patrocine
l’esdeveniment.
Article 230. Sollicitud
1. La persona o entitat patrocinadora de l’esdeveniment haurà de presentar
sollicitud d’ocupació del domini públic en el termini previst en l’article 30.
2. Juntament amb la sollicitud s’adjuntarà la documentació detallada en l’annex
I.11 i serà requisit indispensable que la persona o entitat peticionària acredite, en el
moment de presentar-la, que disposa de la corresponent autorització de l’Agència
Estatal de Seguretat Aèria o organisme competent que la substituïsca, a l’efecte de la
possible incidència de l’acte sobre la navegació aèria.
Article 231. Autorització a precari
L’autorització s’atorgarà a precari, i l’Ajuntament podrà revocar-la en qualsevol
moment sense generar dret a indemnització.
Article 232. Suspensió de l’esdeveniment per motius de seguretat
Si la Policia Local constata, en qualsevol moment, que hi ha una situació de risc,
tant per als assistents a l’acte, com per a la circulació de vehicles o per a terceres
persones, adoptarà de forma immediata les mesures necessàries a fi de restablir-hi la
seguretat, i es podrà inclús ordenar la suspensió de l’esdeveniment i s’haurà d’alçar
acta en què es descriguen les circumstàncies que han motivat la intervenció.
Article 233. Zones verdes i enjardinades
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Si el domini públic objecte de sollicitud és un jardí, parc o zona verda, haurà de
respectar-se el que disposa l’Ordenança Municipal de Parcs i Jardins, així com les
condicions establides en l’article 20 de la present ordenança. Quedarà especialment
prohibit realitzar l’activitat directament sobre parterre o zona enjardinada, així com la
utilització d’arbres, muralletes o mobiliari urbà per a l’ancoratge o com a suport de
qualsevol element o installació empleats en l’exercici de l’activitat autoritzada.
Article 234. Garantia
L’entitat o persona organitzadora de l’esdeveniment haurà de prestar garantia o
aval suficient que garantisca la retirada de totes les installacions i efectes utilitzats
durant el desenrotllament de l’acte una vegada finalitzat el període d’autorització, així
com els possibles danys que puguen produir-se en el domini públic municipal.
Article 235. Assegurança
L’entitat o persona organitzadora de l’esdeveniment serà responsable de garantir
la seguretat, la vigilància i l’orde durant el desenrotllament de l’acte, i respondrà per
tots els danys i perjuís que l’activitat duta a terme en el domini públic puga ocasionar,
tant a les propietats municipals com a particulars, en la seua persona o en els seus
béns o drets. A este efecte caldrà subscriure l’oportuna pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i danys a tercers en quantia suficient per a l’activitat a
desenrotllar.

CAPÍTOL

SEXT.

VENDA

DE

PRODUCTES

DE

l’ONCE

PER

MITJÀ

D’INSTALLACIONS PORTÀTILS I DESMUNTABLES
Article 236. Objecte
La venda de productes comercialitzats per l’Organització Nacional de Cecs
Espanyols (ONCE), per mitjà d’installacions portàtils o desmuntables com ara
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cavallets, taules, tamborets, expositors, etc., en el domini públic municipal, estarà
subjecta a autorització.
Article 237. Sollicitud i autorització directa
La sollicitud d’autorització la formularà l’ONCE, per mitjà d’instància subscrita
pel seu representant legal a la qual s’adjuntarà acreditació de la representació, de
manera que s’atorgarà directament a aquella, que serà l’encarregada de distribuir els
diversos punts de venda entre el seu personal venedor amb discapacitat.
Article 238. Relació de venedors
L’ONCE haurà d’elaborar i mantindre actualitzat un llistat del personal venedor
amb discapacitat facultat per a dur a terme en el domini públic l’activitat de venda
dels seus productes per mitjà d’installacions portàtils o desmuntables, i haurà de
facilitar a l’Ajuntament l’anomenada informació quan siga requerit per a això.
Article 239. Termini i pròrrogues
1. Les autoritzacions s’atorgaran per un termini d’un any, que es considerarà
prorrogat anualment si l’ONCE, amb quinze dies d’antelació al venciment del termini
inicial o qualsevol de les seues successives pròrrogues anuals, no comunica el seu
desig de no prorrogar l’autorització.
2. No obstant això, l’autorització s’atorgarà sempre a precari, i l’Ajuntament
podrà revocar-la en qualsevol moment sense generar dret a indemnització.
Article 240. Condicions
1. No podran utilitzar-se installacions de caràcter fix i la superfície ocupada per
les installacions portàtils i desmuntables no podrà excedir 1 metre d’amplària, 1
metre de llargària i 2 metres d’alçària.
2. Els punts de venda no podran ubicar-se en emplaçaments que impedisquen el
trànsit normal de vianants, o obstaculitzen l’accés a guals, les eixides d’emergència o
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parades de transport públic, els accessos al metro, a habitatges, a locals comercials o
a edificis públics.
3. L’activitat de venda es limitarà a la comercialització de productes de l’ONCE.
4. Les persones beneficiàries designades per l’ONCE per a dur a terme l’activitat
de venda en el domini públic, hauran d’anar proveïdes d’identificació que les acredite
com a personal venedor amb discapacitat.
Article 241. Responsabilitat solidària
L’incompliment de les condicions establides en l’autorització o en la present
ordenança, serà causa d’incoació del corresponent procediment sancionador. L’ONCE i
les persones venedores amb discapacitat que hagen dut a terme eixa activitat de
forma indeguda respondran solidàriament davant el dit incompliment..

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

141 de 241

TÍTOL DESÉ
OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCOS
SUBJECTES A CONCESSIÓ

CAPÍTOL PRIMER. QUIOSCOS DE PREMSA
Article 242. Objecte i finalitats
1. És objecte del present capítol la regulació del règim d’ocupació del domini
públic municipal per mitjà de quioscos destinats a la venda de premsa, revistes i altres
articles que, de manera accessòria, puguen ser susceptibles de comercialització i que
autoritze l’Ajuntament.
2. L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, decidir l’establiment de nous punts
d’installació de quioscos de premsa, i en este cas procedirà a elaborar una relació
d’emplaçaments susceptibles d’adjudicació per mitjà de concessió demanial.
3. L’atorgament de la concessió per part de l’Ajuntament tindrà com a finalitat
que la seua adjudicació complisca el caràcter social que tradicionalment li és propi a
este tipus d’activitat.
Article 243. Requisits de les persones concessionàries
1. Tant en el supòsit descrit en l’article anterior, com en els casos en què algun
dels quioscos existents quede vacant, l’Ajuntament convocarà la corresponent licitació
pública per a l’atorgament de la concessió demanial.
2. Les persones que opten a l’anomenada licitació hauran de reunir els requisits
següents:
a) Ser persona física, major d’edat i amb plena capacitat d’obrar.
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b) Que la persona peticionària no explote un altre quiosc d’estes característiques
ni exercisca una altra activitat o professió l’exercici de la qual siga incompatible amb la
que es desenrotllarà al quiosc de premsa.
c) No estar impossibilitades per a l’exercici de l’activitat de venda al quiosc.
d) Que la persona sollicitant es comprometa a exercir l’activitat personalment,
sense perjuí que puga comptar amb l’ajuda de persones que collaboren amb caràcter
habitual en els termes assenyalats en l’article 247.
3. En cap cas podran ser titulars d’estes concessions, les persones en qui
concórrega alguna de les prohibicions o incompatibilitats per a contractar previstes en
la normativa de contractació pública.
4. Una vegada publicada la licitació, es presentarà sollicitud acompanyada de la
documentació que s’exigisca en l’anunci de convocatòria de licitació de la concessió.
Article 244. Circumstàncies especialment avaluables
En els procediments de licitació pública per a l’atorgament de les concessions
regulades en el present capítol, sense perjuí d’altres circumstàncies que puga
determinar l’Ajuntament, es valorarà especialment:
a) Trobar-se en situació d’incapacitat permanent total per a l’exercici de la seua
professió habitual.
b) Tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
c) Trobar-se en situació de desocupació, amb preferència a les persones
desocupades de llarga duració, de manera que es considerarà com a tals aquelles que
porten inscrites com a demandants d’ocupació, almenys, dotze dels últims díhuit
mesos.
d) Que els ingressos de la unitat familiar a la qual pertanga el sollicitant no
superen el 200% del salari mínim interprofessional en còmput anual.
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Article 245. Termini i pròrroga de la concessió
1. La concessió s’atorgarà per un termini de vint anys, i podrà prorrogar-se per
un període d’altres vint anys fins a un total de quaranta. Transcorregut el termini el
quiosc quedarà vacant i es convocarà nova licitació pública per a l’atorgament de la
corresponent concessió demanial.
2. La pròrroga haurà de sollicitar-la la persona titular de la concessió en l’últim
any de vigència d’esta amb una antelació mínima de tres mesos a la data del seu
venciment.
3. Arribada la data de venciment de la concessió sense haver rebut sollicitud de
pròrroga del seu titular, l’Ajuntament el requerirà amb l’advertiment que, si en el
termini d’un mes no manifesta expressament la seua voluntat de prorrogar la
concessió, es declararà extingida a tots els efectes.
4. Sollicitada la pròrroga segons el que disposa els apartats anteriors,
l’Ajuntament la concedirà sempre que no hi concórreguen causes d’extinció.
Art 246. Comunicació de les licitacions i de les concessions atorgades
L’Ajuntament de València comunicarà les futures licitacions de quioscos a
l’Associació Professional de Venedors de Premsa de València i Província, així com les
concessions de quioscos que s’atorguen.
Article 247. Persones collaboradores habituals en l’explotació
1. Sense perjuí de l’obligació de la persona concessionària d’exercir l’activitat
personalment, esta podrà comptar amb persones collaboradores amb caràcter
habitual en l’explotació, i en este cas comunicarà eixa circumstància a l’Ajuntament en
el termini màxim de 15 dies comptador de l’endemà del dia en què s’inicie la relació
laboral entre ambdós parts. Caldrà acreditar que l’anomenada relació complix totes les
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social.
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2. Si es produïx la baixa o la modificació de la relació laboral existent entre la
persona concessionària i les persones collaboradores, haurà de ser comunicada
igualment a l’Ajuntament en el termini màxim de 15 dies des que es va originar la
variació.
Article 248. Horari
L’horari de funcionament dels quioscos s’ajustarà al que establix la normativa
d’aplicació en matèria de comerç interior i horaris comercials.
Article 249. Tipus de quioscos
1. Els quioscos hauran d’estar homologats per l’Ajuntament, qui decidirà sobre la
idoneïtat dels models proposats en funció del seu emplaçament, a fi de procurar la
major harmonització possible amb l’entorn.
2. L’Ajuntament podrà aprovar dissenys per a ús general, o establir dissenys
específics per a zones concretes, i podrà determinar en qualsevol cas l’estètica i
qualitat constructiva dels quioscos.
3. Els quioscos podran ser de quatre tipus i tindran les següents dimensions en
planta:
a) Tipus I: 1,75 x 3,00 metres.
b) Tipus II: 2,00 x 3,50 metres.
c) Tipus III: 2,25 x 3,75 metres.
d) Tipus IV: 2,50 x 4,25 metres.
4. L’altura dels quioscos no podrà superar els 3'50 metres, mesurats des de la
vorera fins al punt més alt de la coberta.
5. El vol màxim de les volades serà de 0'90 metres i deixaran una altura lliure no
inferior a 2'35 metres.
Article 250. Condicions d’ubicació i installació
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1. No s’installaran quioscos en voreres de menys de 3,50 metres d’amplària.
2. En funció de l’amplària de la vorera podran ubicar-se els següents tipus de
quioscos d’entre els especificats en l’article anterior:
a) Voreres amb amplària compresa entre 3'50 i 4'50 metres: Quioscos tipus I i
tipus II.
b) Voreres amb amplària superior a 4'50 metres: Quioscos tipus I, tipus II i tipus
III.
c) En bulevards i jardins: Quioscos tipus I, tipus II, tipus III i tipus IV.
3. Tenint en compte la variada tipologia de carrers de vianants existents, en este
tipus de vies es requerirà un estudi individualitzat en cada cas, segons l’amplària,
funcionalitat per a vianants, accessos a immobles, impacte visual, compatibilitat amb
altres usos comercials i altres circumstàncies anàlogues, a fi de determinar el model
de quiosc i la viabilitat de la installació.
4. La distància mínima entre dos quioscos de premsa serà de 250 metres
mesurats en línia recta.
5. El quiosc s’installarà de manera que la seua cara posterior siga parallela al
rastell i es trobe separada d’este, almenys, 0,50 metres.
6. El quiosc s’ubicarà en emplaçaments en què no resulten minvades les
condicions de visibilitat i seguretat de la circulació vial.
7. L’establiment de nous punts d’installació de quioscos de premsa, necessitarà
informe favorable dels servicis municipals competents en matèria de trànsit i circulació
sobre la conveniència o no de la installació del quiosc en els emplaçaments
proposats. Per a això es valorarà el trànsit existent en la zona i les condicions
especials respecte a guals, senyals de circulació i intensitat de vianants.
8. Les conduccions i connexions al quiosc seran necessàriament subterrànies.
L’atorgament de la concessió servirà com a títol habilitador per a l’obtenció de les
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oportunes llicències d’obres en via pública, amb el pagament previ de les taxes
corresponents. Els contractes dels servicis seran a càrrec de la persona titular de la
concessió.
Article 251. Trasllat del quiosc
1. Quan circumstàncies d’urbanització, trànsit, o qualsevol altre motiu d’interés
general ho aconselle, l’Ajuntament podrà ordenar motivadament el trasllat del quiosc
a un nou emplaçament, sense que això genere dret a indemnització. El trasllat s’haurà
de fer respectant el règim de distàncies i la resta de condicions establides en els
articles anteriors. En este cas, el titular de la concessió podrà proposar a l’Ajuntament
de València la nova ubicació del quiosc.
2. En eixos supòsits, l’Ajuntament requerirà la persona concessionària i li
concedirà un termini d’un mes per a procedir a la retirada del quiosc, així com als
treballs necessaris per a reposar el paviment al seu estat original i donar de baixa els
servicis que puguen haver-hi, tot això es farà a càrrec de l’Ajuntament, encara que la
persona concessionària serà directament responsable dels possibles danys a persones
i béns que es produïsquen com a conseqüència de les esmentades operacions.
3. Si la persona concessionària no efectua el trasllat voluntàriament en el
termini concedit a este efecte, l’Ajuntament el realitzarà per execució subsidiària, i en
este cas els gastos ocasionats seran a càrrec de la persona titular de la concessió.
4. La persona titular de la concessió podrà sollicitar el trasllat del quiosc a una
ubicació distinta, sempre que haja transcorregut almenys un any des del seu
atorgament, que es complisquen totes les condicions de l’article 250 i que es compte
amb la conformitat expressa de l’Ajuntament. En estos supòsits, tots els gastos que
comporte el trasllat aniran a càrrec de la persona concessionària.
Article 252. Obligacions de la persona concessionària
Les persones que hagen resultat adjudicatàries del quiosc tindran les obligacions
següents:
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1. Installar el quiosc respectant les condicions que s’establixen en l’article 250,
seguint, si és el cas, les instruccions que amb este fi puga impartir l’Ajuntament.
2. Només podran exercir l’activitat de venda de premsa, revistes i els articles
que, de manera accessòria, puguen ser susceptibles de comercialització i haja
autoritzat expressament l’Ajuntament.
3. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social derivades
de l’exercici de la seua activitat, així com, si és el cas, respecte a les persones que
collaboren en l’explotació en els termes indicats en l’article 247.
4. Iniciar l’activitat en el termini màxim de tres mesos des que li siga notificada
l’adjudicació del quiosc.
5. L’activitat que s’hi desenrotlle i els productes que s’hi comercialitzen hauran
de complir amb allò que s’ha establit en la seua normativa reguladora específica i, en
tot cas, en la relativa a la protecció dels consumidors i usuaris.
6. Mantindre, en tot moment, tant el quiosc com la seua àrea d’influència, en les
degudes condicions de seguretat, salubritat, ornament i neteja, i deixar diàriament,
quan finalitze l’horari d’obertura del quiosc, el domini públic exterior a este lliure de
qualsevol tipus de residu que puga constituir un impediment o perill per al pas de
vianants, de manera que la persona concessionària serà directament responsable dels
danys ocasionats a béns o persones com a conseqüència de l’incompliment de
l’obligació.
7. Comunicar els danys que, derivats de l’exercici de l’activitat, puguen produirse en el domini públic o en les xarxes de servici, a fi que siguen esmenats per
l’Ajuntament a costa de l’adjudicatari.
8. Procedir al trasllat del quiosc quan li siga ordenat per l’Ajuntament en els
supòsits previstos en l’article anterior.
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9. No podran collocar mampares, expositors, portatestos o altres installacions,
ni depositar apilaments, envasos o objectes de qualsevol classe en l’exterior del
quiosc. La persona concessionària serà directament responsable dels danys ocasionats
a béns o persones com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació.
10. Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat en el quiosc, a excepció d’aquella
incorporada als panells exteriors o paraments d’este i integrada en el seu disseny.
11. No podran traspassar o arrendar el quiosc, sense perjuí dels supòsits
previstos expressament en l’article següent.
Article 253. Transmissió i regles per a la subrogació
1. La concessió serà transmissible d’acord amb el que disposa la legislació vigent
en matèria patrimonial i, amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament, podran subrogarse terceres persones en la posició de l’adjudicatari de la concessió pel temps que reste
per al venciment d’esta, en la forma que a continuació es determina:
a) En cas de jubilació de l’adjudicatari o incapacitat laboral sobrevinguda que
l‘inhabilite per a l’exercici de l’activitat, podrà subrogar-se en la seua posició la
persona que ell designe entre el seu cònjuge o parella de fet, els seus descendents en
primer grau majors d’edat, els seus germans, els seus ascendents, o les persones
collaboradores amb caràcter habitual previstes en l’article 247. En tots els casos es
requerirà amb la sollicitud prèvia conjunta de l’adjudicatari i del nou titular i que este
acomplisca tots els requisits de l’article 243.2 i 3.
b) En cas de defunció de l’adjudicatari, podran subrogar-se en la seua posició, el
seu cònjuge o parella de fet, els seus descendents en primer grau majors d’edat o els
seus ascendents, per eixe orde, tenint preferència entre els descendents el de major
edat. En el cas que no hi haja familiars amb dret a subrogació, o que estos no
l’exerciten, les persones collaboradores amb caràcter habitual previstes en l’article
247 podran sollicitar-la a favor seu. En qualsevol dels casos previstos en el present
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apartat, perquè puga operar la subrogació, el nou titular haurà d’acomplir tots els
requisits de l’article 243.2 i 3.
2. En tots els supòsits anteriors es mantindran les mateixes condicions davall
les quals es va atorgar la concessió, i el termini per a sollicitar la subrogació serà de
tres mesos a partir del fet causant, passats els quals es declararà la caducitat de la
concessió.
3. En el cas que no hi haja persones amb dret a subrogació o no l’exerciten en la
forma prevista en els apartats anteriors, l’Ajuntament de València, excepcionalment,
podrà autoritzar que se subroguen:
a) Els titulars de les concessions d’altres quioscos de premsa sempre que així ho
solliciten i, amb caràcter previ a la dita sollicitud, n’hagen renunciat a la concessió o
procedit a la designació prevista en l’apartat 4 del present article.
b) Altres persones diferents de totes les assenyalades anteriorment, sempre que
en este cas es acomplisquen tots els requisits assenyalats en l’article 243.2 i 3.
4. Transcorreguts dos anys des de l’atorgament de la concessió, la persona
titular d’esta podrà designar-ne una tercera perquè se subrogue en la condició de
concessionària pel temps que reste per al venciment d’aquella. S’haurà de presentar
sollicitud subscrita per ambdós dirigida a l’Ajuntament, el qual podrà autoritzar la dita
subrogació si la persona designada acomplix tots els requisits assenyalats en l’article
243.2 i 3 i es troba al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol
concepte. No obstant això, i amb caràcter excepcional, l’Ajuntament podrà autoritzar
la subrogació en aquells casos en què el cessionari explote un altre quiosc d’eixes
característiques, sempre que amb caràcter previ a la sollicitud de subrogació, n’haja
renunciat a la concessió o promogut la subrogació d’esta a una tercera persona en els
termes que preveu esta ordenança.
Article 254. Suspensió de la concessió
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1. Quan concórreguen circumstàncies d’interés general que impedisquen
temporalment l’efectiva utilització del sòl per a la destinació autoritzada, com ara
obres, esdeveniments públics, situacions d’emergència o qualssevol altres, sempre
que estes no tinguen el seu origen en causes imputables a la persona concessionària,
l’Ajuntament podrà decretar la suspensió del termini de la concessió fins que estes
desapareguen. La dita suspensió no genera dret a cap indemnització a favor de la
persona concessionària, sense perjuí que s’amplie el termini de concessió pel temps
que dure aquella.
2. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, l’Ajuntament alçarà acta, que
firmarà juntament amb la persona concessionària, en el termini màxim de dos dies
hàbils des de l’endemà del dia en què s’haja acordat la suspensió, i en la qual es
consignaran les circumstàncies que l’han motivada.
Article 255. Supòsits especials d’extinció
A més de les causes d’extinció previstes amb caràcter general en la legislació
patrimonial i de les particulars que consten en les condicions que regisquen la
concessió, serà causa de revocació d’esta per l’Ajuntament, sense dret a
indemnització, que el quiosc no s’haja posat en funcionament passats tres mesos des
de la notificació de l’adjudicació definitiva de la concessió o que estiga tancat, una
vegada installat, durant un període continuat de 3 mesos, o de 4 amb interrupció en
el transcurs de 12, llevat que hi concórrega causa justificada que haurà de ser
degudament acreditada.

CAPÍTOL SEGON. QUIOSCOS DE FLORS
Article 256. Objecte
1. És objecte del present capítol la regulació del règim d’ocupació del domini
públic municipal per mitjà de quioscos destinats a l’exposició i venda de flors, plantes i
llavors.
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2. No tindran la dita consideració les installacions temporals i desmuntables per
a la venda de flors als voltants dels cementeris de la ciutat amb motiu de la festivitat
de Tots Sants, que es regularan per la normativa de venda no sedentària que hi siga
aplicable.
3. L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, decidir l’establiment de nous punts
d’installació de quioscos de flors, i en este cas elaborarà una relació d’emplaçaments
susceptibles d’adjudicació per mitjà de concessió demanial.
Article 257. Requisits de les persones o entitats concessionàries
Tant en els supòsits descrits en l’article anterior, com en aquells en què algun
dels quioscos actualment existents quede vacant, l’Ajuntament convocarà licitació
pública per a l’atorgament de la corresponent concessió demanial. En eixos casos, els
qui opten a l’adjudicació de la concessió hauran de presentar, una vegada publicada la
licitació, sollicitud en este sentit, acompanyada de la documentació que s’exigisca en
l’anunci de convocatòria de licitació de la concessió, que haurà d’acomplir els requisits
següents:
a) Ser persona física major d’edat o persona jurídica legalment constituïda, amb
plena capacitat d’obrar.
b) Que la persona o entitat peticionària no explote un altre quiosc d’estes
característiques en el domini públic municipal.
c) Que la persona o entitat sollicitant es comprometa a exercir l’activitat
personalment, sense perjuí que puga comptar amb l’ajuda dels treballadors que
collaboren amb caràcter habitual en els termes assenyalats en l’article següent.
d) La persona o entitat sollicitant haurà d’acreditar ser professional de la
floricultura o tindre experiència en eixe camp.
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e) En cap cas podran ser titulars d’estes concessions, les persones o entitats en
qui concórrega alguna de les prohibicions o incompatibilitats per a contractar previstes
en la normativa de contractació pública.

Article 258. Titulars de l’explotació i collaboradors
1. El quiosc només podrà ser explotat directament per les persones físiques o
jurídiques que hagen resultat adjudicatàries de la concessió, sense perjuí que puguen
contractar treballadors per a collaborar en l’explotació. En este cas, el personal
contractat dependrà exclusivament de la persona o entitat concessionària, qui tindrà,
a tots els efectes, la condició d’empresari.
2. La persona o entitat titular de la concessió estarà obligada, respecte als
treballadors collaboradors en l’explotació, al compliment de les disposicions vigents
en matèria fiscal, laboral i de seguretat social.
3. La persona o entitat titular de la concessió haurà de mantindre informat
l’Ajuntament dels treballadors que collaboren amb ella en l’explotació del quiosc i, si
es produïx la baixa o modificació de la relació laboral existent entre la persona
concessionària i els seus treballadors, haurà de ser comunicada a l’Ajuntament en el
termini màxim de 15 dies des que es va originar la dita variació.
Article 259. Termini de la concessió
La concessió s’atorgarà per un termini mínim de cinc anys, sense que puga
superar el màxim legalment previst en la normativa que hi siga aplicable.
Article 260. Horari
L’horari de funcionament dels quioscos destinats a l’exposició i venda de flors,
plantes i llavors s’ajustarà al que establix la normativa d’aplicació en matèria de
comerç interior i horaris comercials.
Article 261. Models de quioscos
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1. Els quioscos hauran d’estar homologats per l’Ajuntament, el qual decidirà
sobre la idoneïtat dels models proposats en funció del seu emplaçament, a fi de
procurar la major harmonització possible amb l’entorn.
2. Es podran aprovar dissenys per a ús general o establir dissenys específics per
a zones concretes. En este cas es determinarà l’estètica i qualitat constructiva dels
quioscos.
Article 262. Condicions d’ubicació i installació
1. No s’installaran quioscos en voreres de menys de 3,50 metres d’amplària.
2. Tenint en compte la variada tipologia de carrers de vianants existents, en este
tipus de vies es requerirà un estudi individualitzat en cada cas, segons l’amplària,
funcionalitat per a vianants, accessos a immobles, impacte visual, compatibilitat amb
altres usos comercials i altres circumstàncies anàlogues, a fi de determinar el model
de quiosc i la viabilitat de la installació.
3. El quiosc s’ubicarà en emplaçaments en què no resulten minvades les
condicions de visibilitat i seguretat de la circulació vial, amb un informe previ
favorable dels servicis municipals competents en matèria de trànsit i via pública sobre
la conveniència o no de la installació del quiosc en els emplaçaments proposats. Per a
això es valorarà el trànsit existent en la zona i les condicions especials respecte a
guals, senyals de circulació i intensitat de vianants.
4. El quiosc s’installarà de manera que la seua cara posterior siga parallela al
rastell i es trobe separada d’este, almenys, 0,50 metres.
5. Les conduccions i connexions al quiosc seran necessàriament subterrànies.
L’atorgament de la concessió servirà com a títol habilitador per a l’obtenció de les
oportunes llicències d’obres en la via pública, amb el pagament previ de les taxes que
hi corresponguen. Els contractes dels servicis seran a càrrec de la persona o entitat
titular de la concessió.
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Article 263. Ocupacions en l’exterior dels quioscos
1. La persona o entitat adjudicatària de la concessió podrà ocupar una porció del
domini públic en l’exterior del quiosc per a exposar els productes que destine a la
venda, sempre que se subjecte a les condicions següents:
a) La porció del domini públic ocupat en l’exterior del quiosc no podrà ser
superior a 15 m².
b) L’altura màxima dels elements exposats no superarà el 50 % de l’altura del
quiosc.
c) En tot moment es mantindrà en la zona frontal exterior una banda lliure de
vianants d’almenys 1,60 metres.
d) La zona d’exposició en els laterals del quiosc no superarà el 50 % de la seua
longitud.
e) La part exterior posterior dels quioscos haurà de quedar lliure de qualsevol
tipus d’ocupació.
f) No s’utilitzarà la zona exterior per al depòsit d’elements que no siguen els
propis productes destinats a la venda.
g) No s’utilitzaran com a zona d’exposició els elements propis del mobiliari urbà o
de la urbanització, com ara escocells, senyals de circulació, semàfors, papereres, etc.
h) La persona o entitat adjudicatària haurà de mantindre diàriament, en tot
moment, tant el quiosc com el domini públic exterior a este, en les degudes
condicions de seguretat, salubritat, ornament, neteja, i lliure de qualsevol tipus de
residu, i serà directament responsable dels danys ocasionats a béns o persones com a
conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.
2. Les ocupacions del domini públic en l’exterior dels quioscos de flors existents
en la plaça de l’Ajuntament, se subjectarà, a més, a les condicions següents:
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a) La banda lliure de vianants que haurà de mantindre’s en la zona frontal
exterior, serà d’almenys 1,60 metres fins al rastell de la vorera.
b) La distància mínima lliure entre dos quioscos, incloent-hi la superfície ocupada
en l’exterior per ambdós, serà d’1,50 metres.
3. L’incompliment de qualsevol de les condicions del present article donarà lloc a
la incoació del corresponent procediment sancionador.
Article 264. Trasllat del quiosc
1. Quan circumstàncies d’urbanització, trànsit, o qualsevol altre motiu d’interés
general ho aconselle, l’Ajuntament podrà ordenar motivadament el trasllat del quiosc
a un nou emplaçament, sense que això genere dret a indemnització. S’haurà de
respectar el règim de distàncies i la resta de condicions establides en els articles
anteriors.
2. En eixos supòsits, l’Ajuntament requerirà a la persona o entitat concessionària
i li concedirà un termini d’un mes per a procedir a la retirada del quiosc, així com als
treballs necessaris per a reposar el paviment al seu estat original i donar de baixa els
servicis que puga haver-hi, tot això es farà a càrrec de l’Ajuntament, encara que la
persona o entitat concessionària serà directament responsable dels possibles danys a
persones i béns que es produïsquen com a conseqüència de les esmentades
operacions.
3. Si el trasllat no l’efectua voluntàriament la persona concessionària en el
termini concedit a este efecte, el farà l’Ajuntament per execució subsidiària, i, en este
cas, la persona titular de la concessió es farà càrrec de les despeses.
Article 265. Obligacions de les persones i entitats concessionàries
1. Installar el quiosc respectant les condicions que s’establixen en l’article 262,
seguint, si és el cas, les instruccions que amb este fi puga impartir l’Ajuntament.
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2. Només podran dur a terme l’activitat d’exposició i venda de flors, llavors i
plantes.
3. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social derivades
de l’exercici de la seua activitat, així com, si és el cas, respecte a les persones que
collaboren en l’explotació en els termes indicats en l’article 258.
4. L’activitat que s’hi desenrotlle i els productes que s’hi comercialitzen hauran
de complir allò que establix la seua normativa reguladora específica i, en tot cas, la
relativa a la protecció dels consumidors i usuaris.
5. Comunicar els danys que, derivats de l’exercici de l’activitat, puguen produirse en el domini públic o en les xarxes de servici, a fi que siguen esmenats per
l’Ajuntament a costa de l’adjudicatari.
6. Procedir al trasllat del quiosc quan li siga ordenat per l’Ajuntament en els
supòsits previstos en l’article anterior.
7. Complir els requeriments o ordes que puga dictar el personal funcionari
municipal competent en l’exercici de les seues funcions.
8. No podran traspassar, cedir o arrendar el quiosc, sense perjuí dels supòsits de
subrogació previstos expressament en l’article següent.
9. Abonar puntualment el cànon de la concessió.

Article 266. Regles per a la subrogació
1. Amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament, podran subrogar-se terceres
persones en la posició de l’adjudicatari de la concessió i només pel temps que reste
per al venciment d’esta, en la forma que a continuació es determina:
a) Si l’adjudicatari fóra una persona física:
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1. En cas de jubilació de l’adjudicatari o incapacitat laboral que l’inhabilite per a
l’exercici de l’activitat, podrà subrogar-se en la seua posició la persona que ell designe
entre el seu cònjuge o parella de fet, els seus descendents en primer grau majors
d’edat, els seus ascendents o algun dels treballadors collaboradors en l’explotació
previstos en l’article 258, sempre que acomplisquen els requisits de l’article 257. En
tots els casos es requerirà sollicitud prèvia conjunta de l’adjudicatari i del nou titular.
2. En cas de defunció de l’adjudicatari, podran subrogar-se en la seua posició, el
seu cònjuge o parella de fet, els seus descendents en primer grau majors d’edat o els
seus ascendents, per eixe orde, tenint preferència entre els descendents el de major
edat. En el cas que no hi haja familiars amb dret a subrogació, o que estos no
l’exerciten, els treballadors collaboradors en l’explotació podran sollicitar-la a favor
seu, sempre que acomplisquen tots els requisits de l’article 257.
b) Si l’adjudicatari és una persona jurídica, podrà permetre’s la subrogació en
els casos de fusió, escissió o absorció de l’entitat per una altra distinta.
2. Si no operen les subrogacions anteriors, l’Ajuntament de València, de forma
excepcional, podrà autoritzar que se subroguen terceres persones, sempre que
acomplisquen tots els requisits de l’article 257.
3. En tots els supòsits anteriors es mantindran les mateixes condicions sobre les
quals es va atorgar la concessió, i el termini per a sollicitar la subrogació serà de tres
mesos a partir del fet causant, passats els quals se’n declararà la caducitat.

Article 267. Suspensió de la concessió
1. Quan concórreguen circumstàncies d’interés general que impedisquen
temporalment l’efectiva utilització del sòl per a la destinació autoritzada, com ara
obres, esdeveniments públics, situacions d’emergència o qualssevol altres, sempre
que estes no tinguen el seu origen en causes imputables a la persona o entitat
concessionària, l’Ajuntament podrà decretar la suspensió del termini de concessió fins
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que estes desapareguen. La dita suspensió no genera dret a cap indemnització a favor
de la persona o entitat concessionària, sense perjuí que s’amplie el termini de
concessió pel temps que dure aquella.
2. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, l’Ajuntament alçarà acta, que
firmarà juntament amb la persona o entitat concessionària, en el termini màxim de
dos dies des de l’endemà del dia en què s’haja acordat la suspensió, i en la qual es
consignaran les circumstàncies que l’han motivada.
Article 268. Supòsits especials d’extinció
A més de les causes d’extinció previstes amb caràcter general en la legislació
patrimonial i de les particulars que consten en les condicions que regisquen la
concessió, en serà causa de revocació per l’Ajuntament, sense dret a indemnització,
que el quiosc no s’haja posat en funcionament passats tres mesos des de la notificació
de l’adjudicació definitiva de la concessió o que romanga tancat, una vegada installat,
durant un període continuat de 3 mesos, o de 4 amb interrupció en el transcurs de
12, llevat que concórrega causa justificada que haurà de ser degudament acreditada.
Article 269. Quioscos de flors en explotació
L’ocupació del domini públic per mitjà de quioscos destinats a l’exposició i venda
de flors, plantes i llavors que estiguen sent explotats disposant del corresponent títol
habilitador en vigor atorgat per l’Ajuntament, es regirà per les condicions fixades en el
dit títol, encara que, en tot cas, hi serà aplicable el que establixen els articles 258,
260, 263, 264, 265, 266, 267, i 268.

CAPÍTOL TERCER. QUIOSCOS ONCE
Article 270. Objecte i finalitats
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1. La installació de quioscos en el domini públic municipal destinats a la venda
dels productes que comercialitza l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE),
l’autoritzarà l’Ajuntament a través de concessió demanial.
2. La concessió tindrà com a fi atendre el caràcter social que tradicionalment li
és propi a l’ONCE, com a corporació de dret públic que, per encàrrec exprés de l’Estat,
té encomanada la resolució de la problemàtica específica de les persones amb
deficiències visuals.
Article 271. Adjudicació directa
1. La concessió demanial s’atorgarà, amb la sollicitud prèvia, directament a
l’ONCE, la qual serà l’encarregada de distribuir els distints punts d’ubicació dels
quioscos entre el seu personal venedor amb discapacitat.
2. Juntament amb la sollicitud haurà d’adjuntar-se la documentació que
s’exigisca en l’expedient d’adjudicació de la concessió. En tot cas s’haurà d’aportar
memòria descriptiva de l’ocupació i pla de situació acotat amb indicació dels elements
de mobiliari urbà existents en l’àrea d’influència del quiosc.
Article 272. Relació de venedors
L’ONCE haurà d’elaborar i mantindre actualitzat un llistat del personal venedor
amb discapacitat facultat per a dur a terme en els distints quioscos ubicats en domini
públic l’activitat de venda dels seus productes, i haurà de facilitar a l’Ajuntament
l’anomenada informació quan siga requerit per a això.
Article 273. Termini de la concessió
La concessió s’atorgarà per un termini mínim de cinc anys, sense que puga
superar el màxim legalment previst en la normativa que hi siga aplicable.
Article 274. Condicions d’ubicació i installació
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L’ONCE serà l’encarregada d’installar a càrrec seu el model de quiosc homologat
per l’Ajuntament en les ubicacions sollicitades que hagen sigut aprovades per este i
amb els requisits següents:
1. No s’installaran quioscos en voreres de menys de 3,50 metres d’amplària.
2. Tenint en compte la variada tipologia de carrers de vianants existents, en este
tipus de vies es requerirà un estudi individualitzat en cada cas, segons l’amplària,
funcionalitat de vianants, accessos a immobles, impacte visual, compatibilitat amb
altres usos comercials i altres circumstàncies anàlogues.
3. La distància mínima entre dos quioscos de l’ONCE serà de 100 metres
mesurats en línia recta.
4. El quiosc s’installarà sense fonamentacions fixes i de tal forma que siga
fàcilment desmuntable, a una distància mínima de 0,50 metres del rastell de la vorera.
5. El quiosc s’ubicarà en emplaçaments en què no resulten minvades les
condicions de visibilitat i seguretat de la circulació vial.
6. En tot cas, es necessitarà un informe favorable dels servicis municipals
competents en matèria de trànsit i via pública sobre la conveniència o no de la
installació del quiosc en els emplaçaments sollicitats. Per a això es valorarà el trànsit
existent en la zona i les condicions especials respecte a senyals de circulació, amplària
de la vorera i intensitat de vianants.
7. Les conduccions i connexions al quiosc seran necessàriament subterrànies, i
l’atorgament de la concessió servirà com a títol habilitador per a l’obtenció de les
oportunes llicències d’obres en via pública, amb el pagament previ de les taxes que
corresponguen. Els contractes dels servicis seran a càrrec de l’entitat titular de la
concessió.
Article 275. Obligacions de l’entitat concessionària
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1. Només podrà dur a terme l’activitat de venda dins del quiosc la persona
venedora amb discapacitat que haja sigut designada per l’ONCE.
2. L’activitat de venda es limitarà a la comercialització de productes de l’ONCE i
haurà de complir allò que establix la seua normativa reguladora específica.
3. Installar el quiosc respectant les condicions que s’establixen en l’article
anterior, seguint, si és el cas, les instruccions que amb esta finalitat puga impartir
l’Ajuntament.
4. Comunicar els danys que, derivats de l’exercici de l’activitat, puguen produirse en el domini públic o en les xarxes de servici, a fi que siguen esmenats per
l’Ajuntament a costa de l’entitat adjudicatària.
5. Procedir al trasllat del quiosc quan li siga ordenat per l’Ajuntament en els
supòsits previstos en l’article següent.
6. Complir els requeriments o ordes que puga dictar el personal funcionari
municipal competent en l’exercici de les seues funcions.
Article 276. Trasllat del quiosc
1. Quan circumstàncies d’urbanització, trànsit, o qualsevol altre motiu d’interés
general ho aconselle, l’Ajuntament podrà ordenar motivadament el trasllat del quiosc
a un nou emplaçament, sense que això genere dret a indemnització. S’haurà de
respectar el règim de distàncies i la resta de condicions establides en els articles
anteriors.
2. En eixos supòsits, l’Ajuntament requerirà l’ONCE i concedirà un termini d’un
mes per a procedir a la retirada del quiosc, així com als treballs necessaris per a
reposar el paviment al seu estat original i donar de baixa els servicis que poguera
haver-hi, tot això es farà a càrrec d’aquella, qui serà directament responsable dels
possibles danys a persones i béns que es produïsquen com a conseqüència de les
esmentades operacions.
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3. Si el trasllat no s’efectuara voluntàriament en el termini concedit a este
efecte, el farà l’Ajuntament per execució subsidiària, i l’ONCE es farà càrrec de les
despeses.
Article 277. Suspensió de la concessió
1. Quan concórreguen circumstàncies d’interés general que impedisquen
temporalment l’efectiva utilització del sòl per a la destinació autoritzada, com ara
obres, esdeveniments públics, situacions d’emergència o qualssevol altres, sempre
que estes no tinguen el seu origen en causes imputables a l’entitat concessionària,
l’Ajuntament podrà decretar la suspensió del termini de concessió fins que estes
desapareguen. La dita suspensió no genera dret a cap indemnització a favor de
l’entitat concessionària, sense perjuí que s’amplie el termini de concessió pel temps
que dure aquella.
2. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, l’Ajuntament alçarà acta, que
firmarà juntament amb l’entitat concessionària, en el termini màxim de dos dies des
de l’endemà del dia en què s’haja acordat la suspensió, i en la qual es consignaran les
circumstàncies que l’han motivada.
Article 278. Supòsits especials d’extinció
A més de les causes d’extinció previstes amb caràcter general en la legislació
patrimonial i de les particulars que consten en les condicions que regisquen la
concessió, si el quiosc no s’haurà posat en funcionament passats tres mesos des de la
notificació de l’adjudicació definitiva de la concessió o està tancat, una vegada
installat, durant un període continuat de 3 mesos, o de 4 amb interrupció en el
transcurs de 12, llevat que hi concórrega causa justificada que haurà de ser
degudament acreditada, tot això serà causa de revocació per part de l’Ajuntament,
sense dret a indemnització .
Article 279. Venda de productes de l’ONCE per mitjà d’installacions
portàtils i desmuntables en el domini públic
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La venda de productes de l’ONCE per mitjà d’installacions portàtils i
desmuntables en el domini públic, com ara cavallets, taules, tamborets, expositors o
semblants, estarà subjecta a autorització i es regirà pel que disposa el capítol sext del
títol nové de la present ordenança.

CAPÍTOL QUART. QUIOSCOS BAR
Article 280. Règim jurídic i ubicació dels quioscos bar
L’ocupació del domini públic municipal amb quioscos bar, on se servix, per mitjà
de preu, aliments, begudes i altres productes anàlegs que puguen ser susceptibles de
comercialització, es limitarà a espais qualificats com ara parcs, jardins o zones verdes,
i haurà de ser expressament autoritzada per l’Ajuntament per mitjà de la corresponent
concessió demanial. S’hauran de respectar les normes per a la utilització dels
anomenats espais contingudes en l’Ordenança Municipal de Parcs i Jardins, així com
les prescripcions del títol tercer de la present ordenança relatives a la installació de
terrassa, amb les especialitats previstes en el títol per als supòsits de parcs, zones
verdes i enjardinades.
Article 281. Nous emplaçaments
L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, decidir l’establiment de nous punts
d’installació de quioscos bar, i en este cas elaborarà una relació d’emplaçaments
susceptibles d’adjudicació per mitjà de la corresponent concessió demanial.
Article 282. Requisits de la persona o entitat concessionària
1. Tant en el supòsit descrit en l’article anterior, com en els casos en què algun
dels quioscos bar existents en la data d’entrada en vigor de la present ordenança
quedarà vacant, l’Ajuntament convocarà la corresponent licitació pública per a
l’atorgament de la concessió demanial.
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2. Les persones que opten a la dita licitació hauran de reunir els requisits
següents:
a) Ser persona física major d’edat o persona jurídica legalment constituïda, que
tinguen plena capacitat d’obrar.
b) Que la persona o entitat sollicitant es comprometa a exercir l’activitat
personalment, sense perjuí que puga comptar amb l’ajuda dels treballadors que
collaboren amb caràcter habitual en l’explotació en els termes assenyalats en l’article
següent.
c) En cap cas podran ser titulars d’estes concessions les persones en qui
concórrega alguna de les prohibicions o incompatibilitats per a contractar previstes en
la normativa de contractació pública.
3. Una vegada publicada la licitació, caldrà presentar sollicitud acompanyada de
la documentació que s’exigisca en l’anunci de convocatòria de licitació de la concessió.

Article 283. Treballadors collaboradors en l’explotació
1. El quiosc bar només podrà ser explotat directament per les persones físiques
o jurídiques que hagen resultat adjudicatàries de la concessió, sense perjuí que
puguen contractar treballadors per a collaborar en l’explotació. En este cas, el
personal contractat dependrà exclusivament de la persona o entitat concessionària, la
qual tindrà, a tots els efectes, la condició d’empresari.
2. La persona o entitat titular de la concessió estarà obligada, respecte als
treballadors collaboradors en l’explotació, al compliment de les disposicions vigents
en matèria fiscal, laboral i de seguretat social.
3. La persona o entitat titular de la concessió haurà de mantindre informat
l’Ajuntament dels treballadors que collaboren en l’explotació del quiosc bar, i si es
produïx la baixa o modificació de la relació laboral existent entre la persona
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concessionària i els seus treballadors, haurà de ser comunicada a l’Ajuntament en el
termini màxim de 15 dies des que es va originar la dita variació.
Article 284. Termini de la concessió
La concessió s’atorgarà per un termini mínim de cinc anys, sense que puga
superar el màxim legalment previst en la normativa que hi siga aplicable.
Article 285. Horari
1. L’horari de funcionament del quiosc bar serà el que es fixe en cada cas
concret en la respectiva concessió demanial, i s’ajustarà al que establix la normativa
aplicable en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
2. Si el quiosc bar està ubicat en un jardí tancat, el seu horari s’haurà d’ajustar,
a més, al d’obertura i tancament d’este.
3. En l’àmbit de zones declarades acústicament saturades (ZAS) per l’Ajuntament
de València, el règim aplicable als quioscos bar se subjectarà a allò que determinen
els respectius acords de declaració o, si és el cas, a les mesures cautelars que puguen
adoptar-se prèviament al dit acord.

Article 286. Models de quioscos
1. En el cas que l’Ajuntament decidira l’establiment de nous punts d’installació
de quioscos bar, estos hauran d’estar homologats per la corporació, la qual decidirà
sobre la idoneïtat dels models proposats en funció del seu emplaçament, a fi de
procurar la major harmonització possible amb l’entorn.
2. Es podran aprovar dissenys per a ús general o establir dissenys específics per
a zones concretes, i es determinarà l’estètica i qualitat constructiva dels quioscos.
Article 287. Condicions tècniques
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1. Els quioscos s’ajustaran a les condicions tècniques que es fixen en la
concessió. En tot cas, caldrà l’informe favorable del servici competent en matèria de
jardineria.
2. El quiosc haurà de comptar amb connexió a la xarxa d’aigües potables i
desaigües. Totes les conduccions i connexions al quiosc seran necessàriament
subterrànies, i l’atorgament de la concessió servirà com a títol habilitador per a
l’obtenció de les oportunes llicències d’obres en la via pública, amb el pagament previ
de les taxes corresponents. Els contractes dels servicis seran a càrrec de la persona o
entitat titular de la concessió, la qual serà directament responsable dels danys
ocasionats a persones i béns que es deriven de l’incompliment del que establix este
article o de l’incorrecte manteniment de les conduccions i connexions.
3. En tot cas hauran d’acomplir-se els requisits i condicions establits en l’annex
III.1 de la present ordenança, així com en la resta d’apartats del citat annex en tot
allò que hi puga ser aplicable.
Article 288. Trasllat del quiosc
1. Quan circumstàncies d’urbanització, trànsit, o qualsevol altre motiu d’interés
general ho aconsellen, l’Ajuntament podrà ordenar motivadament el trasllat del quiosc
a un nou emplaçament, sense que això genere dret a indemnització, i s’hauran de
respectar el règim de distàncies i la resta de condicions establides en els articles
anteriors.
2. En eixos supòsits, l’Ajuntament requerirà la persona o entitat concessionària i
li concedirà el termini d’un mes per a procedir a la retirada del quiosc, així com als
treballs necessaris per a reposar el paviment al seu estat original i donar de baixa els
servicis que poguera haver-hi, tot això es farà a càrrec de l’Ajuntament, encara que la
persona concessionària serà directament responsable dels possibles danys a persones
i béns que es produïsquen com a conseqüència de les esmentades operacions.

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

167 de 241

3. Si el trasllat no l’efectua voluntàriament la persona concessionària en el
termini concedit a este efecte, el farà l’Ajuntament per execució subsidiària, i, en este
cas, els gastos ocasionats aniran a càrrec de la persona titular de la concessió.
Article 289. Obligacions de la persona o entitat concessionària
1. Només podran exercir l’activitat d’hostaleria i restauració en els termes fixats
en l’acord d’atorgament de la concessió.
2. No podran exercir una altra activitat o professió l’exercici de la qual siga
incompatible amb la desenrotllada en l’explotació del quiosc.
3. Estar al corrent de les obligacions fiscals, laborals i de seguretat social
derivades de l’exercici de la seua activitat, així com, si és el cas, respecte als
treballadors que collaboren en l’explotació en els termes indicats en l’article 283.
4. L’activitat que s’hi desenrotlle i els productes que s’hi comercialitzen hauran
d’ajustar-se a allò que s’ha establit en la seua normativa específica, amb estricte
compliment, en tot cas, de la legislació aplicable en matèria de protecció dels
consumidors i usuaris, així com de la normativa reguladora de les obligacions de
caràcter higienicosanitari dels productes alimentaris, de l’elaboració, distribució i
comerç de menjars preparats, i dels criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum humà.
5.

Tot

el

personal

que

col·labore

en

l’explotació,

haurà

d’acreditar

documentalment haver realitzat cursos de formació en higiene alimentària.
6.

La

persona

o

entitat

concessionària

haurà

de

poder

acreditar

documentalment, en tot moment, per mitjà de factures o albarans d’empresa
autoritzada, la procedència dels aliments.
7. Si la persona o entitat concessionària vol ocupar el domini públic exterior
contigu al quiosc amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, haurà de sollicitar,
d’acord amb el que regula el títol tercer de la present ordenança, la necessària
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autorització dels servicis municipals competents i abonar la taxa corresponent per eixe
concepte, llevat que la terrassa estiga inclosa dins de l’àmbit objecte de concessió.
8. Haurà de mantindre, en tot moment, el domini públic exterior al quiosc, en les
degudes condicions de seguretat, salubritat, ornament i neteja, i deixar-lo diàriament
lliure de qualsevol tipus de residu quan finalitze l’horari d’obertura d’este. Al dit efecte,
serà obligació de la persona o entitat concessionària disposar dels contenidors,
utensilis i materials necessaris per a la neteja, arreplega i depòsit de fem, i collaborar
amb els servicis municipals en totes les operacions inherents amb este fi.
9. Conservar les construccions i installacions i mantindre en constant i perfecte
estat de funcionament, neteja i higiene, i dur a terme al seu càrrec les reparacions i
treballs de manteniment necessaris, qualsevol que en siga l’abast i causes.
10. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que afecte el funcionament
normal del quiosc bar i, en especial, aquells danys que, derivats de l’exercici de
l’activitat, puguen produir-se en el domini públic o en les xarxes de servici, a fi que
siguen esmenats per l’Ajuntament a càrrec de l’adjudicatari.
11. Haurà de prestar garantia o aval suficient que garantisca els possibles danys
que, derivats de l’activitat, puguen produir-se en el domini públic municipal.
12. Traslladar el quiosc, al seu càrrec, quan li siga ordenat per l’Ajuntament en
els supòsits previstos en l’article anterior.
13. No podran collocar en l’exterior del quiosc cap installació o mobiliari que no
haja sigut autoritzat expressament en l’acord de concessió o, si és el cas, en
l’autorització

de

la

terrassa.

En

cap

cas

es

permetrà

l’emmagatzematge

d’aprovisionament fora de la zona del quiosc destinada a magatzem.
14. No es permetrà l’estada de cap vehicle dins dels jardins, ni la circulació
d’estos per les andanes o vials del jardí, ni tan sols per a tasques de càrrega i
descàrrega.
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15. Complir els requeriments o ordes que puga dictar el personal funcionari
municipal competent en l’exercici de les seues funcions.
16. No podran traspassar, cedir o arrendar el quiosc ni la seua explotació, llevat
que les esmentades circumstàncies es troben previstes en les condicions de la
concessió i es té l’autorització expressa de l’Ajuntament.
17. Abonar puntualment el cànon de la concessió.
18. La persona o entitat concessionària serà responsable dels danys causats en
l’exercici de l’activitat, tant per ell com pel personal al seu càrrec, i haurà
d’indemnitzar pels danys i perjuís que es causen a persones i béns com a
conseqüència del funcionament normal del quiosc bar o de l’incompliment de les
obligacions enumerades en este article. Amb este fi la persona o entitat adjudicatària
haurà de subscriure la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Quan el quiosc siga de propietat municipal, la persona o entitat titular de la concessió
estarà obligada a subscriure, a favor de l’Ajuntament de València, una pòlissa
d’assegurança patrimonial a tot risc que cobrisca el valor de l’immoble objecte de
concessió.
Article 290. Suspensió de la concessió
1. Quan concórreguen circumstàncies d’interés general que impedisquen
temporalment l’efectiva utilització del sòl per a la destinació autoritzada, com ara
obres, esdeveniments públics, situacions d’emergència o qualssevol altres, sempre
que estes no tinguen el seu origen en causes imputables a la persona o entitat
concessionària, l’Ajuntament podrà decretar la suspensió del termini de concessió fins
que estes desapareguen. La dita suspensió no genera dret a cap indemnització a favor
de la persona o entitat concessionària, sense perjuí que s’amplie el termini de
concessió pel temps que dure aquella.
2. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, l’Ajuntament alçarà acta, que
firmarà juntament amb la persona o entitat concessionària, en el termini màxim de
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dos dies des de l’endemà del dia en què s’haurà acordat la suspensió, i en la qual es
consignaran les circumstàncies que l’han motivada.
Article 291. Supòsits especials d’extinció
A més de les causes d’extinció previstes amb caràcter general en la legislació
patrimonial i de les particulars que consten en les condicions que regisquen la
concessió, serà causa de revocació d’esta per part de l’Ajuntament, sense dret a
indemnització, que el quiosc no s’haurà posat en funcionament passats tres mesos
des de la notificació de l’adjudicació definitiva de la concessió o que estiga tancat, una
vegada installat, durant un període continuat de 3 mesos, o de 4 amb interrupció en
el transcurs de 12, llevat que hi concórrega causa justificada que haurà de ser
degudament acreditada.

TÍTOL ONZÉ
RÈGIM SANCIONADOR
Article 292. Procediment
L’exercici de la potestat sancionadora requerirà el procediment i aplicació dels
principis que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; el títol XI de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; i el Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a
l’Exercici de la Potestat Sancionadora.
Article 293. Subjectes responsables
Són subjectes responsables de les infraccions comeses en la matèria objecte de
la present ordenança:
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a) les persones físiques o jurídiques titulars de l’autorització o concessió
demanial, en cas d’incompliment de les condicions previstes en l’esmentat títol
habilitador o en la present ordenança.
b) les persones físiques o jurídiques que ocupen el domini públic municipal o
espai privat d’ús públic i no tinguen títol habilitador per a això.
c) en els supòsits en què es produïsca el canvi de titularitat d’una activitat o
negoci, o l’arrendament de la seua explotació, o la cessió temporal del títol habilitador
per a l’obertura de l’establiment o local, sempre que l’activitat comporte l’ocupació de
domini públic municipal o d’espai privat d’ús públic, respondrà de les infraccions
previstes en esta ordenança el nou titular de l’activitat, la persona arrendatària o la
cessionària, respectivament, sempre que les esmentades modificacions s’hagen
comunicat a l’Ajuntament en els terminis legalment previstos. Si no es produïx
l’esmentada comunicació, respondran solidàriament l’anterior i nou titular de
l’activitat, o, si és el cas, l’arrendadora i l’arrendatària, o la cedent i la cessionària,
respectivament.
d) en les infraccions comeses per distribució o repartiment de publicitat impresa,
seran responsables solidaris la persona o entitat titular o beneficiària del missatge i
l’empresa publicitària o, si és el cas, la persona física o jurídica que haja disposat la
distribució o repartiment de l’anunci sense l’autorització prèvia o que n’haja incomplit
els termes.
Article 294. Classificació i tipificació d’infraccions
1. Les infraccions a la present ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
2. Seran infraccions lleus:
a) L’incompliment de l’obligació de mantindre les installacions, els elements o el
seu entorn en les degudes condicions de neteja, higiene i ornament.
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b) Incomplir l’horari previst de funcionament de la terrassa o de la activitat que
ocupe el domini públic o espais privats d’ús públic objecte de la present ordenança, en
menys de mitja hora.
c) La falta d’exposició en lloc visible per a usuaris, veïns o agents de l’autoritat,
del document d’autorització o concessió de l’ocupació del domini públic o espais
privats d’ús públic objecte de la present ordenança; i, en el cas de les terrasses,
l’exposició del document i el pla de la superfície autoritzada es realitzarà d’acord amb
els termes previstos en l’article 47.3 i 74.1 d’esta ordenança.
d) Qualsevol incompliment de l’autorització o concessió en els seus propis termes
o del que s’ha preceptuat en la present ordenança quan no siga constitutiu d’una
infracció greu o molt greu.
3. Seran infraccions greus:
a) L’incompliment de l’obligació de mantindre les installacions, els elements o el
seu entorn en les degudes condicions quan supose un deteriorament greu que afecte
la neteja, seguretat o salubritat pública.
b) Qualsevol ocupació del domini públic o espai lliure privat d’ús públic objecte
de la present ordenança sense autorització o concessió, quan la tinga sollicitada i no
conste expressament denegada l’esmentada sollicitud.
c) Incomplir l’horari previst de funcionament de la terrassa o de la activitat quan
ocupe el domini públic o espai privat d’ús públic objecte de la present ordenança, en
més de mitja hora i menys d’una hora.
d) L’ocupació amb instruments o equips musicals, o altres elements o
installacions que no preveja expressament l’autorització o concessió, o vulneren el
que disposa esta ordenança.
e) L’excés en l’ocupació autoritzada, respecte al mobiliari, elements o
installacions, com a la superfície ocupada.
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f) La collocació de publicitat en els elements del mobiliari o installacions de la
terrassa, o de l’activitat que ocupe el domini públic municipal o espais privats d’ús
públic, sense ajustar-se al que disposa la present ordenança.
g) L’incompliment de l’obligació de restitució i reposició dels béns al seu estat
anterior quan s’haja extingit el títol habilitador o quan s’hi haja installat sense
l’esmentat títol.
h) Desatendre el requeriment de suspensió de l’activitat o de retirada dels
elements o installacions que ocupen el domini públic o espai privat d’ús públic a què
es referix la present ordenança.
i) La distribució o repartiment de publicitat impresa en el domini públic o espai
privat d’ús públic a què es referix la present ordenança, sense autorització municipal o
incomplint-ne les condicions.
j) La producció de danys en els béns de domini públic municipal.
4. Seran infraccions molt greus:
a) Qualsevol ocupació del domini públic o espais privats d’ús públic objecte de
la present ordenança, sense disposar del corresponent títol habilitador, quan no haja
sigut sollicitat o quan haja sigut expressament denegat.
b) La producció de molèsties greus als veïns o transeünts derivades del
funcionament de l’activitat portada a terme en el domini públic o espai privat d’ús
públic objecte de la present ordenança, per incompliment de les condicions establides
en esta.
c) Impedir o obstaculitzar la faena inspectora o policial quan intervinguen en
l’exercici de les seues funcions.
d) Incomplir l’horari previst de funcionament de la terrassa o de la activitat quan
ocupe el domini públic o espai privat d’ús públic objecte de la present ordenança, en
més d’una hora.

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

174 de 241

Article 295. Graduació de les sancions
Els criteris d’aplicació per a la graduació de les sancions seran els previstos en
l’article 131 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 296. Límits de les sancions econòmiques
Excepte previsió legal distinta, les infraccions a la present ordenança se
sancionaran amb multes que respectaran les quanties següents:
a)

Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.

b)

Infraccions greus: fins a 1.500 euros.

c)

Infraccions lleus: fins a 750 euros.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera. Actes organitzats per l’Ajuntament
Els actes regulats en la present ordenança que estiguen organitzats per
l’Ajuntament de València o els organismes que en depenen, no necessitaran
autorització expressa per a la seua realització, tot i que estos hauran d’ajustar-se a les
condicions fixades en esta norma en tot el que hi siga aplicable a cada tipus d’acte
concret.
Disposició addicional segona. Ocupacions en la Marina Reial Joan
Carles I
1. Les ocupacions del domini públic en l’àmbit de la Marina Reial Joan Carles I es
regiran pel que disposa el Decret 95/2010, de 4 de juny, del Consell, pel qual s’aprova
el reglament regulador del procediment per a l’obtenció de les llicències d’activitat,
llicències de funcionament i autoritzacions dels espectacles públics, activitats
recreatives i establiments públics installats, que s’installen o se celebren en el recinte
de la Marina Reial Joan Carles I del port de València.
2. En tot cas, quan, segons el que disposa l’apartat anterior, la tramitació de les
sollicituds d’ocupació del domini públic en l’anomenat àmbit siga competència
municipal, la tramitació s’ajustarà als preceptes de la present ordenança en tot allò
que hi fóra aplicable, i s’haurà de tindre a més autorització del Consorci València
2007, o entitats que el substituïsquen o succeïsquen, per a l’ocupació dels esmentats
espais.
Disposició addicional tercera. Actes a la plaça de l’Ajuntament i a la
plaça de la Mare de Déu
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No s’autoritzarà cap sollicitud d’ocupació del domini públic municipal en els
espais centrals de la plaça de l’Ajuntament i de la plaça de la Mare de Déu, que
quedaran reservats per als actes que puga organitzar l’Ajuntament, així com per a
aquells en què participe o collabore este.
Disposició addicional quarta. Autoritzacions en l’àmbit del Parc Natural
de l’Albufera
1. En les autoritzacions que puguen atorgar-se per a l’ocupació del domini públic
municipal en sòl no urbanitzable de l’àmbit del Parc Natural de l’Albufera i de la zona
humida de Rafalell i Vistabella, primarà el criteri de protecció del medi ambient, tenint
en compte els valors ecològics, científics, educatius, culturals i estètics dels esmentats
espais, la conservació dels quals mereix una atenció preferent.
2. Les esmentades autoritzacions requeriran en tot cas informe preceptiu
favorable del servici municipal competent per a la gestió de l’àmbit indicat en l’apartat
anterior.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició

transitòria

primera.

Procediments

d’atorgament

d’autoritzacions en tràmit
Els procediments d’autorització o concessió per a l’ocupació del domini públic
municipal iniciats a l’empara de la normativa anterior a l’entrada en vigor de la
present ordenança, es tramitaran i resoldran per l’esmentada normativa. No obstant
això, la persona o entitat sollicitant podrà, abans que recaiga una resolució o acord
municipal d’autorització o concessió, desistir de la seua sollicitud i optar per la
regulació prevista en la present ordenança.
Disposició transitòria segona. Autoritzacions per a la installació de
terrasses atorgades d’acord amb la normativa anterior
1. Les persones i entitats titulars d’autoritzacions per a la installació en el
domini públic de terrasses vinculades a establiments d’hostaleria i restauració,
atorgades d’acord amb la normativa anterior, que estiguen vigents en la data
d’entrada en vigor d’esta ordenança i no s’adeqüen a les condicions d’esta, hauran
d’ajustar els termes de l’ocupació, en el termini màxim d’un any des de l’esmentada
data, a la regulació continguda en el seu títol tercer, a excepció dels tendals
autoritzats i ja installats, que disposaran fins a l’1 de gener de 2016 per a adaptar-se
a allò que preceptua esta ordenança.
2. L’obligació de senyalització dels límits de la superfície autoritzada, establida
en l’article 48, resultarà igualment d’aplicació als establiments l’autorització dels quals
per a la installació de terrassa es trobe vigent en la data d’entrada en vigor de la
present ordenança.
Disposició

transitòria

tercera.

Regularització

quioscos de premsa
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d’ocupacions

amb

L’Ajuntament procedirà a atorgar la corresponent concessió demanial a favor de
les persones que, en la data d’entrada en vigor de la present ordenança, es troben
explotant quioscos de premsa en el domini públic municipal i que disposen de títol
habilitador vigent.
Disposició

transitòria

quarta.

Regularització

d’ocupacions

amb

quioscos bar que no disposen de títol de concessió
Les persones o entitats que, en la data d’entrada en vigor de la present
ordenança, es troben explotant quioscos bar en el domini públic municipal sense
disposar del títol de concessió oportú, hauran de procedir a la regularització de
l’ocupació per mitjà del procediment que a continuació es detalla:
1. L’Ajuntament requerirà les persones i entitats que actualment estiguen
explotant els quioscos abans citats a fi que, en el termini màxim d’un mes des de la
data de notificació del requeriment, acrediten el títol que justifique i legitime
l’explotació de quiosc en el domini públic.
2. L’Ajuntament regularitzarà l’ocupació del domini públic, per mitjà de
l’atorgament d’autorització per un termini màxim de quatre anys, a aquelles persones
o entitats que aporten: documentació atorgada per l’Ajuntament que justifique haver
explotat el quiosc; títol vàlid de cessió de l’explotació; o que acrediten que han
explotat el quiosc durant un termini d’almenys els quatre anys immediatament
anteriors.
3. Una vegada vença el termini de quatre anys de la nova autorització, el quiosc
quedarà vacant i l’Ajuntament podrà optar per alliberar el domini públic o procedir-ne
a l’adjudicació, per mitjà de la corresponent concessió demanial, per un termini no
inferior a cinc anys i amb licitació pública prèvia.
4. De la mateixa opció disposarà l’Ajuntament respecte a aquells quioscos que,
transcorregut el termini d’un mes indicat en l’apartat 1, no acreditaran títol vàlid per a
l’ocupació del domini públic i explotació del quiosc.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
A partir de l’entrada en vigor de la present ordenança, queden derogades:
a) L’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal per mitjà
de taules, cadires i altres elements auxiliars.
b) L’Ordenança Reguladora d’Activitats, Installacions i Ocupacions a la Via
Pública de València, a excepció dels articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 60 a 65, 87 i 88; i de les disposicions addicionals tercera i quinta.
c) L’article 15 de l’Ordenança Municipal sobre Publicitat.
d) Qualsevol altra disposició del mateix rang o d’un rang inferior que s’opose al
que establix la present norma.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Modificació dels annexos
La Junta de Govern Local podrà dictar acords encaminats a reformar els annexos
d’esta ordenança, a fi d’adaptar-ne el contingut a les modificacions normatives que
puguen anar produint-se o a suprimir tràmits per a la permanent simplificació i
agilització dels procediments relacionats amb l’objecte de la present ordenança, sense
que això puga entendre’s com a modificació d’esta.
Disposició final segona. Ordenances fiscals
L’Ajuntament procedirà a adaptar les corresponents ordenances fiscals a fi
d’adequar-les a les distintes situacions d’ocupació del domini públic municipal
regulades en la present ordenança i que puguen generar el dret a la imposició d’una
taxa.
Disposició final tercera. Publicació i entrada en vigor
La present ordenança entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini de 15
dies hàbils, comptador de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de

València.
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ANNEXOS
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ANNEX I
DOCUMENTACIÓ

I.1. INSTALLACIÓ EN EL DOMINI PÚBLIC DE TERRASSES VINCULADES A
ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

a) Amb caràcter general
Juntament amb la sollicitud s’hi haurà d’aportar:
1. Quan el sollicitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació,
s’hi haurà d’adjuntar document que acredite la representació que té el firmant de
la solicitud.
2. Document en què conste referència cadastral de l’immoble on s’exercix l’activitat.
3. Dades identificatives de la llicència d’obertura a nom de la persona o entitat
sollicitant de l’ocupació, o, si és el cas, acreditació que es té el dret a obrir
l’establiment o local d’acord amb el que preveu l’article 9 de la Llei 14/2010, de 3
de desembre, de la Generalitat.
4. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
5. Indicació dels elements del mobiliari que s’hi pretén installar, fotografia d’este i
memòria descriptiva de les seues característiques, que hauran d’ajustar-se a
l’annex II de la present ordenança, a l’efecte de valorar-ne l’adequació amb
l’entorn.
6. Pla a escala en grandària A4, que arreplegue:
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a) Planta viària de la zona, que delimite clarament: l’amplària de vorera i
la longitud de la façana del local.
b) Espai i superfície quantificada a ocupar per la terrassa, amb
delimitació de les dimensions, distància al rastell i a la façana.
c) Elements existents en la via pública, com ara arbres, semàfors,
papereres, fanals, armaris d’installació del servici públic, senyals de
circulació, contenidors de fem, bancs, i qualssevol altres que
permeten conéixer l’espai lliure existent per a compatibilitzar la resta
d’usos permesos en la via pública amb la installació pretesa.

b) En els supòsits en què es pretenga installar terrassa en una superfície
que excedisca de l’amplària de façana de l’establiment, i s’acomplisquen els
requisits establits en l’article 60 d’esta ordenança:
A més de la documentació abans citada:
 Haurà d’acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la
conformitat de les persones o entitats titulars de l’activitat en els locals
immediatament contigus davant dels quals es pretenga installar la terrassa, i
com a màxim un per cada costat. Si algun o ambdós immobles limítrofs foren
un habitatge, vestíbul d’edifici d’habitatges, o local sense activitat, el
consentiment haurà de prestar-lo de forma expressa el propietari de l’immoble.
En els supòsits de comunitats de propietaris, la conformitat s’acreditarà per
mitjà d’un escrit firmat per la persona que ocupe la presidència o el
representant legal d’aquella.

c) En els supòsits en què es pretenga installar tendals a la terrassa:
A més de la documentació abans citada:
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1. Certificat tècnic firmat per un tècnic competent en què es garantisca la seguretat i
estabilitat de la installació, tenint en compte el dimensionat estructural realitzat
considerant en el càlcul les distintes hipòtesis d’esforços al vent, pes propi,
ancoratges, etc.
2. Plans de planta, secció i detalls que definisquen el tendal en tots els seus
components, forma, dimensions, color, material, publicitat, etc.
3. Haurà d’acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la conformitat
dels veïns de la primera planta de l’edifici, quan el tendal es pretenga installar a
una distància inferior a 2,00 metres de la volada de l’immoble.

d) En els supòsits en què es pretenga installar en la terrassa elements
generadors de calor o fred:
1.

Garantia de qualitat i certificat d’homologació de la Comunitat Europea.

2.

Contracte amb empresa asseguradora en què es preveja l’esmentada installació
d’estufes a la terrassa.

3.

Si es tracta d’una estufa de propà, a més: Contracte amb empresa de
manteniment especialitzada en installacions de GLP i els seus derivats.

e) En els supòsits en què es pretenga installar la terrassa en espais lliures
privats d’ús públic i domini privat:
A més de la documentació abans citada:
 Haurà d’acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, l’autorització
de qui posseïsca la propietat d’eixe espai. Quan es tracte d’una comunitat de
propietaris, haurà d’aportar-se certificat o còpia de l’acord adoptat per la junta de
propietaris per mitjà del qual s’autoritze la dita ocupació.
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I.2. ACTIVITATS FESTIVES DE CARÀCTER POPULAR I FESTIVITATS
TRADICIONALS VALENCIANES

a) Amb caràcter general
1. Instància subscrita pel representant legal de l’entitat organitzadora, document que
n’acredite la representació i còpia del CIF de l’entitat.
2. Còpia dels estatuts o escriptura de constitució de l’entitat sollicitant i acreditació de
la inscripció en el registre corresponent.
3. Memòria en què, almenys, haurà de fer-se constar:
- Relació i descripció de totes les activitats que es pretenguen dur a terme
en el domini públic.
- Dies de la realització i hora d’inici i fi de l’ocupació, amb indicació, si és el
cas, de l’horari de cada una de les activitats.
- Identificació del domini públic que se sollicita ocupar, amb referència
als números de policia de les vies públiques i pla d’emplaçament i
delimitació de l’espai a ocupar, amb indicació de si este estarà tancat;
diferenciant, si és el cas, els espais que es destinaran a cada tipus
d’activitat.
- Nombre previst d’assistents a l’esdeveniment.
- Indicació de si fa falta el tancament total o parcial del trànsit, amb
especificació, si és el cas, de les vies públiques que es necessita que
estiguen sense vehicles (precisant dates i horaris) i de les zones en què
se sollicita reserva d’estacionament o prohibició d’aparcar per motiu de
l’esdeveniment.
- Proposta de mesures de senyalització de l’esdeveniment.

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

187 de 241

- Descripció i especificacions tècniques de tots els elements i installacions
que s’hi prevegen utilitzar i plans d’estos.
- Quan es pretenga ocupar el domini públic per mitjà de cadires de lloguer,
haurà d’especificar-se el nombre de cadires a collocar i les zones en què
s’ubicaran.
- Dades personals d’almenys una persona que actue com a responsable
directe dels actes sollicitats. A este efecte es facilitarà un mitjà de
contacte (telèfon, correu electrònic, etc.) amb l’Ajuntament.
4. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, prevista en l’article 82, que cobrisca
tots els actes a realitzar i rebut d’estar al corrent en el seu pagament, o, si és el
cas, certificat de l’asseguradora que acredite ambdós aspectes.
5. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
6. Justificant, si és el cas, del pagament de les taxes corresponents.

b)

Quan

se

sollicite

la

installació

d’escenaris,

carpes,

grades

i

installacions anàlogues
A més d’allò que s’ha assenyalat en l’apartat I.2.a) del present annex:
1. Projecte d’installació subscrit per un tècnic competent i ajustat al contingut i
condicions tècniques generals que fixa la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el
Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell; així com a les exigències que
establisca la resta de normativa vigent que siga aplicable. Haurà d’arreplegar-se
expressament la capacitat i les mesures previstes per al seu control durant el
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desenrotllament de l’esdeveniment, incloent-hi pla/mesures d’emergències, de
conformitat amb allò que disposa l’article 250 del Decret 52/2010.
2. En els supòsits d’installacions d’escassa complexitat tècnica o que per les seues
característiques no ho requerisquen, el projecte anterior se substituirà per:
a) Declaració responsable, subscrita pel tècnic firmant del certificat a què es
fa referència en l’apartat 3, en la qual manifeste, davall la seua
responsabilitat, que les installacions són d’escassa complexitat tècnica o
per les seues característiques no requerixen projecte d’installació.
b) Memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots
els elements i installacions que s’hi prevegen utilitzar i plans d’estos.
3. Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de presentar
un certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en el qual
s’acredite que aquelles s’ajusten al projecte o memòria presentats i reunixen les
mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat,
flexió i la resta de condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de
l’Edificació.

c) Quan se sollicite la installació d’escenaris, carpes, grades i installacions
anàlogues

que

requerisquen

projecte

d’installació

i

hagen

sigut

autoritzades per l’Ajuntament l’any anterior en el mateix emplaçament:
A més del que s’ha assenyalat en l’apartat I.2.a) del present annex:
1. Declaració responsable subscrita per l’organitzador de l’esdeveniment en què
manifeste,davall la seua responsabilitat, que la installació a ubicar en domini
públic té les mateixes característiques, dimensions i emplaçament que l’autoritzada
per l’Ajuntament de València l’any anterior.
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2. Pla d’emplaçament acotat i a escala 1:200 dels elements i installacions a ubicar en
domini públic.
3. Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de presentar
un certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en el qual
s’acredite que aquelles reunixen les mesures necessàries que garantisquen
l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques
constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

d) Quan se solliciten installacions elèctriques:
A més del que s’ha assenyalat en l’apartat I.2.a) del present annex:
 Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques, qualsevol que en siga la
potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar de certificat
d’installació elèctrica subscrit per un installador autoritzat i segellat per la
Conselleria amb competències en matèria d’indústria.

e) Quan se sollicite la installació de jocs infantils o atraccions unflables,
amb la utilització d’elements mecànics o sense:
A més del que s’ha assenyalat en l’apartat I.2.a) del present annex:
1. Document acreditatiu del fabricant de l’unflable on s’especifique el número de sèrie
de l’unflable, el seu nom o denominació i l’acreditació fefaent de la seua
homologació i del compliment de la normativa UNE: EN 14960/2007.
2. Declaració responsable de l’empresa installadora de l’atracció que certifique que la
installació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat
exigibles i davall la supervisió de personal tècnic qualificat.
3. Certificat anual de revisió de l’atracció.
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4. Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de presentar
certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en el qual s’acredite
que aquelles reunixen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada
solidesa, resistència, estabilitat i seguretat.

f) Quan se sollicite la celebració de processons, cavalcades, desfilades,
cercaviles i anàlogues:
A més del que assenyala l’apartat I.2.a) del present annex:
1. La memòria mencionada en l’apartat a).3 del present annex I.2, haurà de
contindre, a més, l’itinerari pel qual discórrega l’esdeveniment, amb croquis precís
del recorregut, horari probable de pas pels distints punts d’este i mitjana prevista
tant del cap de l’esdeveniment com de l’acabament d’esta.
2. Pla d’emergència i d’autoprotecció, per a assegurar, amb els mitjans humans i
materials de què disposen, la prevenció de sinistres i la intervenció immediata en
el control d’estos.
3. Si en els actes participaren vehicles de motor, còpia de la pòlissa d’assegurança del
vehicle i rebut o certificat de la companyia asseguradora que acredite estar al
corrent en el pagament d’esta; així com còpia del permís de circulació i de la fitxa
d’inspecció tècnica (ITV)

g) Quan se sollicite cuinar aliments a la via pública:
A més del que assenyala l’apartat I.2.a) del present annex:
 Haurà de presentar-se memòria de l’activitat alimentària que desenrotllarà, que
continga almenys, la descripció del tipus d’activitat alimentària, i s’especifique
la relació dels establiments de procedència dels aliments.
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h) Quan se sollicite la installació de mercats ambulants o, en general, de
llocs de venda, de caràcter no permanent:
A més de que assenyala l’apartat I.2.a) del present annex:
1. La memòria mencionada en l’apartat a).3 del present annex I.2 haurà de contindre,
a més, el nombre de parades a collocar-hi, les característiques i dimensions
d’estes, amb l’emplaçament en pla acotat, i descripció del tipus de productes i
mercaderies a la venda.
2. Pla/mesures d’emergències, de conformitat amb el que disposa l’article 250 del
Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell.
3. Alta en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributària en els epígrafs
corresponents.
4. Alta en la Seguretat Social i rebut que acredite trobar-se al corrent del pagament.
5. Si entre les activitats sollicitades es troba la installació de llocs de venda
d’aliments i begudes, s’hi haurà de presentar, a més a més, memòria descriptiva
de l’activitat alimentària que desenrotllarà, subscrita, preferiblement, per una
empresa especialitzada, i que continga almenys:
- Descripció del tipus d’activitat alimentària, amb indicació de si es durà a
terme per mitjà de la modalitat de mercat ambulant o servici d’àpats
(catering), i especificació de si es tracta de venda d’aliments envasats, venda
d’aliments amb manipulació, venda i elaboració d’aliments, etc.
- Si és el cas, empresa que exercix l’activitat i autoritzacions o registre sanitari
d’esta.
- Previsió del nombre de comensals o assistents.
- Relació dels establiments de procedència dels aliments.
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i) Quan se sollicite la realització de revetles, concerts i activitats anàlogues
amb repercussió sonora:
A més del que assenyala l’apartat I.2.a) del present annex:
1. Projecte d’installació subscrit per un tècnic competent i ajustat al contingut i
condicions tècniques generals que fixa la Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la
Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el
Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell; així com a les exigències que
establisca la resta de normativa vigent que hi siga aplicable. S’haurà d’arreplegar
expressament la capacitat i les mesures previstes per al seu control durant el
desenrotllament de l’esdeveniment, incloent-hi pla/mesures d’emergències, de
conformitat amb el que disposa l’article 250 del Decret 52/2010.
2. En els supòsits d’installacions d’escassa complexitat tècnica o que per les seues
característiques no ho requerisquen, el projecte anterior se substituirà per:
a) Declaració responsable, subscrita pel tècnic firmant del certificat a què es
fa referència en l’apartat 3, en la qual manifeste, davall la seua
responsabilitat, que les installacions són d’escassa complexitat tècnica o
per les seues característiques no requerixen projecte d’installació.
b) Memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots
els elements i installacions que es prevegen utilitzar i plans d’estos.
3. Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de presentar
un certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en el qual
s’acredite que aquelles s’ajusten al projecte o memòria presentats i reunixen les
mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat,
flexió i la resta de condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de
l’Edificació.
4. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques, qualsevol que en siga la
potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar de certificat
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d’installació elèctrica subscrit per installador autoritzat i segellat per la Conselleria
amb competències en matèria d’Indústria.

j) Quan els esdeveniments els sollicite una comissió fallera en període de
Falles:
 A la memòria assenyalada en l’apartat a).3 del present annex s’adjuntarà pla
d’emplaçament acotat i a escala 1:200 de tots els elements i installacions que
la comissió fallera desitja ubicar en la seua demarcació (monument, tanca
d’este, carpa, zona de focs, zona d’activitats, venda de pasta fregida, zona de
venda ambulant, cadafals, contenidors, etc.), així com la circulació dels vehicles
d’emergència en la demarcació fallera.
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I.3. ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I ARTÍSTIQUES

I.3.1. Ocupacions amb casetes d’exposició i venda de llibres
1. Instància subscrita pel representant legal de l’entitat organitzadora, document que
acredite la representació de qui subscriga la sollicitud i còpia del CIF de l’entitat
organitzadora.
2. Còpia dels estatuts o escriptura de constitució de l’entitat sollicitant i acreditació de
la inscripció en el registre corresponent.
3. Memòria en què, almenys, haurà de fer-se constar:
- Descripció de l’activitat que es pretenga dur a terme en el domini públic.
- Dies previstos d’ocupació, incloent-hi, si és el cas, els necessaris per a
muntatge i desmuntatge de les installacions.
- Hora d’inici i fi de l’ocupació, amb indicació, si és el cas, de l’horari diari
d’obertura i tancament de les casetes.
- Identificació del domini públic que se sollicita ocupar, i pla o croquis
d’emplaçament i delimitació d’este, amb indicació de si estarà tancat.
- Descripció i especificacions tècniques de tots els elements i installacions
que s’hi prevegen utilitzar i plans d’estos.
4. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, prevista en l’article 132.d) i rebut
d’estar al corrent en el pagament, o, si és el cas, certificat de l’asseguradora que
acredite ambdós aspectes.
5. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
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període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
6. Justificant, si és el cas, del pagament de les taxes corresponents.
7. Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de presentar
un certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en el qual
s’acredite que reunixen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada
solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques
constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.
8. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques, qualsevol que en siga la
potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar de certificat
d’installació elèctrica subscrit per un installador autoritzat i segellat per la
conselleria amb competències en matèria d’Indústria.

I.3.2. Ubicació temporal d’escultures o installació d’exposicions de caràcter
cultural
1. Instància subscrita per la persona sollicitant o representant legal de l’entitat
sollicitant.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica, còpia dels estatuts o escriptura de
constitució de l’entitat sollicitant i acreditació de la inscripció en el registre
corresponent de la representació que té el firmant de la solicitud.
3. Memòria descriptiva de l’activitat que es desenrotllarà, en què, almenys, haurà de
fer-se constar:
- Descripció de l’activitat que es pretenga dur a terme en el domini públic.
- Dies previstos d’ocupació, incloent-hi, si és el cas, els necessaris per a
muntatge i desmuntatge dels elements i installacions.
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- Hora d’inici i fi de l’ocupació, amb indicació, si és el cas, de l’horari diari
d’inici i fi de l’activitat.
- Identificació del domini públic que se sollicita ocupar, i pla o croquis
d’emplaçament i delimitació d’este, amb indicació de si estarà tancat.
- Descripció i especificacions tècniques de tots els elements i installacions
que s’hi prevegen utilitzar i plans d’estos.
- Indicació de si cal el tancament total o parcial del trànsit, amb
especificació, si és el cas, de les vies públiques que es necessita que
estiguen sense vehicles (amb data i horaris).
4. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
5. Si és el cas, pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, prevista en l’article
134.3 i rebut d’estar al corrent en el pagament, o certificat de l’asseguradora que
acredite ambdós aspectes.
6. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa

I.3.3. Rodatges audiovisuals i reportatges fotogràfics
1. Instància subscrita per la persona sollicitant o representant legal de l’entitat
sollicitant.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica, còpia dels estatuts o escriptura de
constitució de l’entitat sollicitant i acreditació de la inscripció en el registre
corresponent i de la representació que té el firmant de la solicitud.
3. Memòria descriptiva de l’activitat que desenrotllarà, que continga almenys:

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

197 de 241

- Data/es, horari/s’i localització/és en els quals es pretén dur a terme l’activitat.
- Si és el cas, indicació de la superfície de domini públic que es necessita
delimitar, amb pla o croquis de situació.
- Descripció i especificacions tècniques de tots els elements auxiliars (carpes,
escenaris, bastides o altres estructures anàlogues) a utilitzar per a la gravació
i plans d’estos.
- Dates i horaris previstos per a les faenes de muntatge i retirada dels elements
i installacions.
- Indicació de si cal el tancament total o parcial del trànsit, amb especificació, si
és el cas, de les vies públiques que es necessita que estiguen sense vehicles
(amb dates i horaris).
- Especificació de si es tracta de llargmetratge, curtmetratge, espot publicitari,
reportatge fotogràfic, rodatge en càmera-car, etc.
- Dades personals de les persones que compondran l’equip de rodatge.
- Dades personals i de contacte de la persona que es designe per a relacionarse amb l’Ajuntament, la qual haurà d’estar permanentment a peu de gravació
mentres es duguen a terme les tasques de muntatge i desmuntatge de les
installacions i durant el rodatge.
4. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
5. Si és el cas, pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, previst en l’article
138.2 i rebut d’estar al corrent en el pagament, o certificat de l’asseguradora que
acredite ambdós aspectes.
6. Justificant del pagament de la taxa
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I.3.4. Circs i atraccions firals

I.3.4.1. Documentació a presentar amb la sollicitud
1. Instància subscrita per la persona organitzadora o representant legal de l’entitat
organitzadora, amb descripció de l’activitat que es pretenga dur a terme en el
domini públic, relació dels dies previstos d’ocupació, incloent-hi, si és el cas, els
necessaris per a muntatge i desmuntatge de les installacions, i indicació de la
superfície de domini públic que es necessita ocupar, amb pla o croquis de situació.
2. Document que, si és el cas, acredite la representació de qui subscriga la sollicitud i
còpia del NIF/CIF de la persona o entitat organitzadora.
3. Projecte tècnic d’installació i funcionament, d’acord amb el que disposa la Llei
14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics i en el Decret 52/2010, de 26 de març, del
Consell, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de l’esmentada llei.
4. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques de potència superior a 50kW,
s’hi adjuntarà també projecte d’installació d’estes subscrit per tècnic competent.
5. Pòlissa d’assegurança i rebut d’estar al corrent en el pagament d’esta, per a cobrir
els riscos derivats de l’explotació i responsabilitat civil, per la quantia i segons
model de certificació establits en la Llei 14/2010 i en el Decret 52/2010.
6. Declaració responsable de la persona o entitat organitzadora en què manifeste que
complix amb els requisits establits en la normativa vigent per a l’organització d’un
espectacle públic, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es
compromet a mantindre el seu compliment durant la vigència de l’activitat.
7. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
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període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
8. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa.
9. Si entre les activitats sollicitades es troba la installació de llocs de venda
d’aliments i begudes, haurà de presentar-se memòria descriptiva de l’activitat
alimentària que desenrotllarà, subscrita, preferiblement, per una empresa
especialitzada, i que continga almenys:
- Descripció del tipus d’activitat alimentària, amb indicació de si es durà a
terme per mitjà de la modalitat de mercat ambulant o servici d’àpats
(catering), i amb especificació de si es tracta de venda d’aliments envasats,
venda d’aliments amb manipulació, venda i elaboració d’aliments, etc.
- Previsió del nombre de comensals o assistents.
- Relació dels establiments de procedència dels aliments.
10. En el cas d’espectacles amb animals, s’hi aportarà declaració responsable de la
persona o entitat organitzadora de l’espectacle en què es garantisca que els
animals no seran objecte de maltractament ni de tractaments antinaturals i que es
complirà la normativa vigent en matèria de sanitat animal i la legislació
zoosanitària per a l’exercici de l’activitat.

I.3.4.2. Documentació a presentar una vegada finalitzat el muntatge de les
installacions.
1. Certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en què s’acredite que
les installacions s’ajusten al projecte presentat i reunixen les mesures necessàries
de solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques
constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.
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2. Certificat d’installació elèctrica subscrit per un installador autoritzat i segellat per
la conselleria amb competències en matèria d’indústria

I.3.5. Actuacions musicals i altres activitats artístiques
1. Instància subscrita per la persona sollicitant o representant legal de l’entitat
sollicitant.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica, còpia dels estatuts o escriptura de
constitució de l’entitat sollicitant i acreditació de la inscripció en el registre
corresponent i de la representació que té el firmant de la solicitud.
3. Memòria descriptiva de l’activitat que s’hi desenrotllarà, en què, almenys, haurà de
fer-se constar:
- Descripció de l’activitat que es pretenga dur a terme en el domini públic.
- Trimestre per al qual se sollicita l’autorització
- Indicació de la zona (Ciutat Vella o resta de la ciutat) per a la qual se
sollicita l’autorització Es numeraran per orde de preferència.
- Identificació de totes les persones que participaran en l’activitat per a la
qual se sollicita l’autorització.
- Descripció i especificacions de tots els instruments, elements i
installacions que s’hi prevegen utilitzar amb expressa referència, si és el
cas, als elements sonors.
- Experiència del sollicitant en l’exercici de l’activitat que es pretén
desenrotllar en el domini públic.
4. Aportació de títols, certificats acadèmics o diplomes expedits per entitats o
organismes públics o privats competents, nacionals o estrangers, que, si és el cas,
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acrediten que el sollicitant posseïx titulació o estudis directament relacionats amb
l’activitat artística de què es tracte.
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I.4. ACTIVITATS INFORMATIVES, PUBLICITÀRIES I SOLIDÀRIES

I.4.1. Distribució gratuïta de premsa
1. Instància subscrita per la persona sollicitant o representant legal de l’entitat
sollicitant.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació,
haurà d’adjuntar-se document que acredite la representació que té el firmant de
la solicitud.
3. Alta fiscal i en el règim de la Seguretat Social de les persones físiques o jurídiques
sollicitants.
4. Memòria justificativa que descriga els mitjans materials i personals amb què es
pretenga desenrotllar l’activitat, i en què s’identifiquen les persones que actuaran
com a agents de repartiment, així com els emplaçaments en què sollicite situar els
punts de repartiment, de manera que en permeta la identificació exacta.
5. Declaració responsable del sollicitant que els emplaçaments triats es troben a una
distància superior a 50 metres lineals, de qualsevol quiosc, establiment comercial o
punt de venda de premsa diària, quan esta siga la seua activitat principal.
6. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.

I.4.2. Distribució gratuïta de publicitat en els supòsits previstos en l’article
159.3:
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1. Instància general en model normalitzat en la qual, a més de les dades personals del
sollicitant, haurà d’indicar-se almenys:
- Identificació de la via pública i número de policia on es durà a terme
l’activitat.
- Còpia de l’imprés publicitari que es pretén repartir.
- Dia i hora en què es pretén dur a terme l’activitat.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació,
haurà d’adjuntar-s’hi document que acredite la representació que té el firmant de
la sollicitud.
3. Dades identificatives de la llicència d’obertura a nom de la persona o entitat
sollicitant de l’ocupació, o, si és el cas, acreditació que té el dret a obrir
l’establiment o local d’acord amb el que preveu l’article 9 de la Llei 14/2010, de 3
de desembre, de la Generalitat.
4. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
5. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa

I.4.3. Installació de carpes o altres installacions anàlogues per a activitats
informatives, de sensibilització o promocionals:

a) Amb caràcter general:
1. Instància subscrita per l’organitzador de l’esdeveniment o representant legal de
l’entitat organitzadora.

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

204 de 241

2. Document que acredite la representació de qui subscriga la sollicitud i fotocòpia
del NIF/CIF de la persona o entitat organitzadora.
3. Quan l’organitzador siga una organització no governamental o entitat de caràcter
social o ciutadà sense ànim de lucre, s’hi adjuntarà còpia dels estatuts i document
justificatiu de la inscripció en el registre corresponent.
4. Memòria que continga almenys:
- Descripció de l’activitat a desenrotllar-hi
- Dates i horaris en els quals es pretén dur a terme l’activitat.
- Dates i horaris previstos per a les faenes de muntatge i retirada dels elements
i installacions.
- Identificació del domini públic que se sollicita ocupar, amb referència als
números de policia de les vies públiques i pla d’emplaçament i delimitació de
l’espai a ocupar, amb indicació de si este estarà tancat. Caldrà diferenciar, si
és el cas, els espais que es destinaran a cada tipus d’activitat.
- Indicació de si cal el tancament total o parcial del trànsit, amb especificació, si
és el cas, de les vies públiques que es necessita que estiguen sense vehicles
(amb dates i horaris) i de les zones en què se sollicita reserva
d’estacionament o prohibició d’aparcar per motiu de l’esdeveniment.
- Proposta de mesures de senyalització de l’esdeveniment.
5. Projecte d’installació subscrit per un tècnic competent i ajustat al contingut i
condicions tècniques generals que fixa la Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la
Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el
Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell; així com a les exigències que
establisca la resta de la normativa vigent que hi siga aplicable. S’haurà
d’arreplegar expressament la capacitat i les mesures previstes per al seu control
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durant

el

desenrotllament

de

l’esdeveniment,

incloent-hi

pla/mesures

d’emergències, de conformitat amb el que disposa l’article 250 del Decret 52/2010.
6. En els supòsits d’installacions d’escassa complexitat tècnica o que per les seues
característiques no ho requerisquen, el projecte anterior se substituirà per:
a) Declaració responsable, subscrita pel tècnic firmant del certificat a què es
fa referència en l’apartat 7, en la qual manifeste, davall la seua
responsabilitat, que les installacions són d’escassa complexitat tècnica o
per les seues característiques no requerixen projecte d’installació.
b) Memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots
els elements i installacions que s’hi prevegen utilitzar i plans d’estos.
7. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa.
8. Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de presentar
un certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en el qual
s’acredite que aquelles s’ajusten al projecte o memòria presentats i reunixen les
mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat,
flexió i la resta de condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de
l’Edificació; així com certificat d’installació elèctrica subscrit per un installador
autoritzat i segellat per la conselleria amb competències en matèria d’indústria.

b) Quan se sollicite la installació de carpes o installacions anàlogues que
requerisquen

projecte

d’installació

i

hagen

sigut

autoritzades

per

l’Ajuntament l’any anterior en el mateix emplaçament:
El projecte d’installació assenyalat en l’apartat anterior se substituirà per:
1. Declaració responsable subscrita per l’organitzador de l’esdeveniment en què
manifeste, davall la seua responsabilitat, que la installació a ubicar en domini
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públic té les mateixes característiques, dimensions i emplaçament que l’autoritzada
per l’Ajuntament de València l’any anterior.
2. Pla d’emplaçament acotat i a escala 1:200 dels elements i installacions a ubicar en
domini públic.
3. Conclòs el muntatge de les installacions, l’entitat organitzadora haurà de presentar
un certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en el qual
s’acredite que aquelles reunixen les mesures necessàries que garantisquen
l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques
constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

I.4.4. Collectes, taules informatives i petitòries i altres activitats amb fins
solidaris:
1. Instància subscrita per l’organitzador de l’esdeveniment o representant legal de
l’entitat organitzadora.
2. Document que acredite la representació de qui subscriga la sollicitud i fotocòpia
del NIF/CIF de la persona o entitat organitzadora.
3. Quan l’organitzador siga una organització no governamental o entitat de caràcter
social o ciutadà sense ànim de lucre, s’hi adjuntarà còpia dels estatuts i document
justificatiu de la inscripció en el registre corresponent.
4. Memòria descriptiva de l’activitat que desenrotllarà, que continga almenys:
- Dates, horaris i localitzacions en què es pretén dur a terme l’activitat.
- Si és el cas, indicació de la superfície de domini públic que es necessita
ocupar, amb pla o croquis de situació.
- Descripció i especificacions tècniques de tots els elements auxiliars que s’hi
pretenguen utilitzar (taules, para-sols, tendals o altres installacions
anàlogues).
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5. Declaració responsable de la persona o entitat organitzadora d’estar al corrent en
els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap
naturalesa que es troben en període executiu, amb el compromís de mantindre
eixa condició durant tot el període d’ocupació autoritzat.
6. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa
7. En el cas que per a l’exercici de l’activitat es pretenga la installació de para-sols,
tendals o altres installacions anàlogues, la persona o entitat sollicitant aportarà
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut d’estar al corrent en el seu
pagament, o, si és el cas, certificat de l’asseguradora que acredite ambdós
aspectes.
8. En el cas de taules petitòries i mercats ambulants solidaris, haurà d’aportar-se a
més document acreditatiu que l’activitat està avalada per una administració pública
amb competència en la matèria per al fi de la qual s’efectue l’activitat.

I.4.5. Unitats mòbils per a la retransmissió televisiva d’esdeveniments:
1. Instància subscrita per la persona sollicitant o representant legal de l’entitat
sollicitant.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica o que actue per mitjà de
representació, haurà d’adjuntar-s’hi document que acredite la representació que té
el firmant de la solicitud.
3. Pòlissa d’assegurança dels vehicles utilitzats i rebut o certificat de la companyia
asseguradora que acredite estar al corrent en el pagament d’esta.
4. Còpia del permís de circulació dels vehicles utilitzats.
5. Còpia de l’anvers i revers de la fitxa d’inspecció tècnica dels vehicles (ITV)
6. Targeta de transport
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7. Pòlissa d’assegurança i rebut o certificat de la companyia asseguradora que
acredite estar al corrent en el pagament d’esta, per a cobrir els riscos derivats de
l’activitat a realitzar pels mitjans de comunicació en la via pública.
8. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
9. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa.
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I.5. REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

I.5.1. Documentació a presentar amb la sollicitud
1. Instància subscrita per l’organitzador de l’esdeveniment o representant legal de
l’entitat organitzadora.
2. Document que acredite la representació de qui subscriga la sollicitud i còpia del
NIF/CIF de la persona o entitat organitzadora.
3. Projecte d’activitat de l’esdeveniment que haurà d’incloure:
- Nom de l’activitat i, si és el cas, número cronològic de l’edició.
- Data i horari previst de realització.
- Reglament de la prova.
- Croquis precís del recorregut, itinerari, perfil, horari probable de pas pels
distints punts d’este, ubicació, si és el cas, dels punts d’avituallament, i
mitjana prevista tant del cap de la prova com de l’acabament d’esta.
- Nombre aproximat de participants.
- Carrers que es necessita que estiguen sense vehicles (amb especificació
de dates i horaris)
- Descripció i especificacions tècniques de tots els elements que s’hi
muntaran i plans d’estos.
- Dates i horaris previstos per a les faenes de muntatge i retirada dels
elements i installacions.
- Recursos humans amb què compte l’entitat organitzadora per a
l’esdeveniment, amb identificació dels responsables de l’organització i del
responsable de seguretat viària que dirigirà l’activitat del personal auxiliar
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habilitat. Es facilitarà un mitjà d’interlocució directe de tots ells amb
l’Ajuntament.
- Proposició de mesures de senyalització de la prova i dels dispositius de
seguretat previstos en els possibles punts de risc de l’itinerari, així com
descripció de la funció que haja d’exercir el personal auxiliar en els
mencionats punts.
- Relació dels servicis sanitaris.
4. Permís d’organització expedit per la federació esportiva corresponent, quan així ho
exigisca la legislació esportiva.

I.5.1. bis- Documentació a presentar juntament amb la sollicitud en els
supòsits previstos en l’article 175.2.
1. Instància subscrita pel representant legal del centre educatiu o associació sense
ànim de lucre en què s’indique:
- Lloc, data i hora de l’esdeveniment
- Croquis precís amb el recorregut d’este
- Nombre aproximat de participants previst
- Certificat que la prova no té caràcter competitiu
2. Document que acredite la representació de qui subscriga la sollicitud i còpia del
CIF del centre educatiu o associació.
3. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil prevista en l’article 180 i rebut
d’estar al corrent en el seu pagament, o si és el cas certificat de l’asseguradora
que acredite ambdós aspectes.
4. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa.
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5. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.

I.5.2. Documentació a presentar amb una antelació mínima de 10 dies a la
realització de l’esdeveniment
1. Document de l’empresa d’ambulàncies contractada que certifique la cobertura de la
prova i persona responsable de la coordinació dels servicis mèdics (incloent-hi
número de telèfon o un altre mitjà d’interlocució directe amb l’Ajuntament).
2. Escrit de l’empresa contractada que colloque els WC químics per mitjà del qualn
certifique el nombre d’estos i la ubicació.
3. Escrit de l’empresa contractada de neteja que certifique la neteja posterior de la
zona afectada per l’esdeveniment i mitjans a utilitzar-hi.
4. Pla d’evacuació i emergències que inclourà a més la identificació i localització de
servicis d’urgències mèdiques, així com dels hospitals i centres de salut més
pròxims al recorregut.
5. Si l’esdeveniment utilitza el pont del canal pertanyent a l’Autoritat Portuària,
l’organitzador ha de redactar un document en què es compromet a deixar-lo en les
mateixes condicions en què se li ha entregat.
6. Justificant, si és el cas, de la constitució de la fiança que haja sigut exigida en la
resolució.
7. Document acreditatiu del compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals i seguretat i salut en la construcció, en relació amb els treballs a realitzar
(avaluació de riscos i mesures preventives a adoptar en l’execució dels treballs,
muntatges, desmuntatges, installacions i la mateixa activitat, si és el cas).
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8. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil prevista en l’article 180 i rebut
d’estar al corrent en el seu pagament, o, si és el cas, certificat de l’asseguradora
que acredite ambdós aspectes.
9. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa.
10. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
11. Certificats d’homologació dels materials a muntar-hi.
12. Memòria d’installacions elèctriques, llanterneria, aire condicionat, etc., redactada i
firmada per un tècnic competent, en què almenys es continga una descripció
general de les installacions (ús, tipologia, emplaçament, distribució, installador,
etc.).
13. Quan la sollicitud incloga el muntatge en el domini públic d’installacions o
estructures de caràcter temporal, com ara grades, tarimes, escenaris, torres o
anàlogues, s’hi haurà d’aportar, a més a més, projecte d’installació subscrit per
un tècnic competent i ajustat a les exigències que establisca la normativa vigent
que hi siga aplicable, excepte en els supòsits d’installacions d’escassa complexitat
tècnica o que per les seues característiques no ho requerisquen, el projecte
anterior se substituirà per:
a) Declaració responsable, subscrita pel tècnic firmant del certificat a què es
fa referència en l’apartat I.5.3, en què manifeste, davall la seua
responsabilitat, que les installacions són d’escassa complexitat tècnica o
per les seues característiques no requerixen projecte d’installació.
b) Memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots
els elements i installacions que s’hi prevegen utilitzar i plans d’estos.
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14. Quan la sollicitud incloga installacions elèctriques de potència superior a 50kW,
s’hi adjuntarà també projecte d’installació d’estes subscrit per un tècnic
competent.
15. Declaració responsable, firmada pel tècnic competent que haja de subscriure el
certificat final de muntatge, amb el compromís que prèviament a la realització de
l’esdeveniment emetrà este certificat, així com que la seua actuació professional
està coberta per la corresponent pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat
civil.
16. Declaració responsable, firmada per l’installador autoritzat que haja de subscriure
el certificat final d’installació elèctrica, amb el compromís que prèviament a la
realització de l’esdeveniment emetrà este certificat.

I.5.3. Documentació a presentar una vegada finalitzat el muntatge de les
installacions
1. Certificat final de muntatge subscrit per un tècnic competent, en què s’acredite que
aquelles s’ajusten al projecte o memòria presentats i reunixen les mesures
necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la
resta de condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de
l’Edificació.
2. Certificat d’installació elèctrica subscrit per un installador autoritzat i segellat per
la conselleria amb competències en matèria d’indústria.
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I.6. CONTENIDORS DE MOBLES I EFECTES
Juntament amb la sollicitud haurà d’aportar-se:
1. Document que, si és el cas, acredite la representació de qui subscriga la sollicitud i
còpia del NIF/CIF de la persona o entitat sollicitant.
2. Memòria en què, almenys, haurà de fer-se constar:
- Dates o períodes per als quals se sollicita l’ocupació.
- Identificació del domini públic que se sollicita ocupar, amb referència als
números de policia de la via pública i pla o croquis d’emplaçament en què
es delimite clarament: l’amplària de vorera i de calçada, les zones
reservades a aparcament de vehicles, la distància al rastell, i s’hi
identifiquen els elements existents en la via pública (com ara arbres,
semàfors, papereres, fanals, armaris d’installació del servici públic,
senyals de circulació, contenidors de residus, bancs, i qualssevol altres
que permeten conéixer l’espai lliure existent per a compatibilitzar la resta
d’usos permesos en la via pública amb la installació pretesa).
- Descripció de forma detallada de les característiques del contenidor que
s’hi pretenga installar.
- Identificació de l’empresa propietària del contenidor, i número de telèfon
de contacte disponible les 24 hores per a avisar en cas d’emergències.
3. Declaració responsable del sollicitant d’estar al corrent en els pagaments a
l’Ajuntament per qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que
es troben en període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició
durant tot el període d’ocupació autoritzat.
4. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa.
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5. Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa propietària
del contenidor, previst en l’article 196.1, i rebut justificatiu d’estar al corrent del
pagament d’esta, o certificat de l’asseguradora que acredite ambdós aspectes.
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I.7. EXTENSIÓ DE L’ACTIVITAT COMERCIAL AL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Amb la sollicitud s’hi haurà d’aportar:
1. Document que, si és el cas, acredite la representació de qui subscriga la sollicitud i
còpia del NIF/CIF de la persona o entitat sollicitant.
2. Dades identificatives del títol habilitador per a l’obertura de l’establiment o local, a
nom de la persona o entitat sollicitant de l’ocupació.
3. Memòria en què, almenys, haurà de fer-se constar:
- Dates o períodes per als quals se sollicita l’ocupació, amb indicació de
l’horari d’obertura i tancament de l’establiment o local.
- Identificació del domini públic que se sollicita ocupar, amb referència als
números de policia de la via pública i pla o croquis d’emplaçament amb
indicació de tots els elements o installacions a ubicar-hi, en què es
delimite clarament: l’amplària de vorera, la longitud de la façana del local,
les dimensions de l’ocupació, la distància al rastell i a la façana, i s’hi
identifique els elements existents en la via pública (com ara arbres,
semàfors, papereres, fanals, armaris d’installació del servici públic,
senyals de circulació, contenidors de fem, bancs, i qualssevol altres que
permeten conéixer l’espai lliure existent per a compatibilitzar la resta
d’usos permesos en la via pública amb la installació pretesa).
- Descripció i especificacions de tots els elements i installacions que es
prevegen utilitzar en l’ocupació.
4. Declaració responsable del sollicitant d’estar al corrent en els pagaments a
l’Ajuntament per qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que
es troben en període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició
durant tot el període d’ocupació autoritzat.
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5. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa
6. En els casos d’ocupació amb elements decoratius vora la porta dels establiments o
locals comercials, amb motiu de les festes nadalenques: s’hi haurà d’aportar còpia
de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil prevista en l’article 207.1.c) i
rebut

justificatiud’estar

al

corrent

del

pagament

d’esta,

o

certificat

de

l’asseguradora que acredite ambdós aspectes.
7. En els casos de tendals de protecció d’aparadors: la memòria descriurà els detalls
que definisquen el tendal en tots els seus components, forma, dimensions, color,
material, publicitat, etc.
8. En els casos d’esdeveniments comercials que generen permanència de persones en
el domini públic: la memòria descriurà, a més a més, els actes d’inauguració,
llançament o promoció d’articles, les campanyes de vendes i esdeveniments
anàlegs que motiven la petició; l’horari previst d’inici i fi de l’ocupació; i els mitjans
personals i materials previstos per al control de les persones assistents a
l’esdeveniment mentres estiguen ocupant el domini públic.
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I.8. INSTALLACIÓ D’ELEMENTS PER A LA PROTECCIÓ DE VORERES

1. Instància subscrita per la persona sollicitant o representant legal de l’entitat
sollicitant.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació, s’hi
haurà d’adjuntar document que acredite la representació que té el firmant de
la sollicitud.
3. Autorització expressa dels propietaris dels immobles que recaiguen enfront dels
punts sollicitats per a la installació dels elements protectors de voreres. En els
casos de comunitats de propietaris, l’autorització s’acreditarà per mitjà de certificat
o còpia de l’acord adoptat per la junta de propietaris.
4. Croquis en què figure acotada la longitud i forma de l’amplària de façana, del rastell
de vorera amb l’amplària d’esta, i els punts exactes en què se sollicita la
collocació dels elements de protecció.
5. Declaració responsable de la persona o entitat sollicitant en què es compromet a
assumir els gastos d’installació i manteniment dels elements de protecció.
6. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
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I.9. OCUPACIÓ AMB CABINES O SUPORTS TELEFÒNICS

1. Instància subscrita pel representant legal de l’entitat sollicitant.
2. Document que acredite la representació de qui subscriga la sollicitud.
3. Projecte d’installació subscrit per un tècnic competent
4. Memòria descriptiva del tipus d’ocupació que s’hi realitzarà.
5. Pla de situació acotat amb indicació dels elements de mobiliari urbà existents en
l’àrea d’influència de l’ocupació.
6. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
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I.10. VEHICLES TURÍSTICS

1. Instància subscrita per la persona sollicitant o el representant legal de l’entitat
sollicitant.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació,
haurà d’adjuntar-se document que acredite la representació que té el firmant de
la sollicitud.
3. Memòria en què, almenys, haurà de fer-se constar:
- Dies i horaris de circulació dels vehicles.
- Itineraris que s’ha de seguir i parades a efectuar, amb identificació del
domini públic que se sollicita ocupar, i referència als números de policia
de la via pública amb pla o croquis d’emplaçament de les parades.
- Descripció i especificacions tècniques de tots els vehicles que s’hi
prevegen utilitzar, amb indicació expressa de si incorporaran publicitat. En
este cas, hauran de descriure les característiques i contingut d’esta.
4. Còpia de la pòlissa d’assegurança dels vehicles utilitzats i rebut o certificat de la
companyia asseguradora que acredite estar al corrent del pagament d’esta.
5. Còpia del permís de circulació dels vehicles utilitzats.
6. Còpia de l’anvers i revers de la fitxa d’inspecció tècnica de vehicles (ITV).
7. Identificació de les persones que conduïsquen els vehicles i acreditació que tenen
els permisos necessaris per a això.
8. Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil prevista en l’article
223.1 i rebut d’estar al corrent del pagament d’esta, o certificat de l’asseguradora
que acredite ambdós aspectes.
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9. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
10. Justificant, si és el cas, del pagament de la taxa.
11. En els casos de carruatges o vehicles que utilitzen com a sistema de tracció
l’arrossegament per mitjà de cavalleries, hauran d’incloure en la memòria, a més a
més, la descripció dels sistemes previstos per a l’arreplega d’excrements dels
animals i aportar certificat veterinari actualitzat expedit per un facultatiu
competent que acredite les condicions sanitàries favorables de les cavalleries.
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I.11. OCUPACIONS DEL DOMINI PÚBLIC AMB MOTIU D’ACTIVITATS QUE
IMPLIQUEN L’ÚS DE L’ESPAI AERI

1. Instància subscrita per la persona sollicitant o el representant legal de l’entitat
sollicitant.
2. Quan el sollicitant siga una persona jurídica, còpia dels estatuts o escriptura de
constitució de l’entitat sollicitant i acreditació de la inscripció en el registre
corresponent i de la representació que té el firmant de la solicitud.
3. Memòria descriptiva de l’activitat que desenrotllarà, que continga almenys:
- Dates, horaris i localitzacions en què es pretén dur a terme l’activitat.
- Indicació de la superfície de domini públic que es necessita delimitar, amb pla
o croquis de situació.
- Descripció i especificacions tècniques de les aeronaus.
- Coordenades geogràfiques, altitud a què s’elevarà l’aeronau i altura d’esta
sobre el terreny.
- Identificació de les persones que s’encarreguen de pilotar les aeronaus i
acreditació que tenen els permisos necessaris per a això.
- Si és el cas, descripció i especificacions tècniques de tots els elements
auxiliars (carpes, escenaris, grades o altres estructures anàlogues) a utilitzarhi i plànols d’estos, amb indicació de les dates i horaris previstos per a les
faenes de muntatge i retirada.
- Indicació de si cal el tancament total o parcial del trànsit, amb especificació, si
és el cas, de les vies públiques que es necessita que estiguen sense vehicles
(amb especificació de dates i horaris).
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- Dades personals i de contacte de la persona que es designe per a relacionarse amb l’Ajuntament, la qual haurà d’estar present mentres es duga a terme
l’activitat en el domini públic, així com, si és el cas, durant les faenes de
muntatge i desmuntatge de les installacions.
4. Còpia de l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria o organisme
competent que la substituïsca, a l’efecte de la possible incidència de l’acte sobre la
navegació aèria.
5. Declaració responsable d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per
qualsevol concepte, i de no tindre deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d’ocupació autoritzat.
6. Resguard del depòsit de la fiança prevista en l’article 234.
7. Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, prevista en l’article 235
i rebut d’estar al corrent del pagament d’esta, o certificat de l’asseguradora que
acredite ambdós aspectes.
8. Justificant del pagament de la taxa.
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ANNEX II
HOMOLOGACIÓ DE TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS
AUXILIARS A INSTALLAR EN TERRASSES VINCULADES A
ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
El mobiliari i installacions de la terrassa que a continuació es descriu, es correspon
amb models existents en el mercat que reunixen les característiques que es
consideren necessàries per a la seua funció, de manera que siguen de material
resistent, de fàcil neteja i de bona qualitat.
A fi de facilitar l’adquisició dels esmentats elements, la descripció d’estos es realitza
amb la intenció que el mobiliari de la terrassa siga de les característiques definides o
semblants. L’Ajuntament podrà, a sollicitud de l’interessat, permetre la installació de
models diferents dels que a continuació s’exposen, sempre que la seua qualitat siga
superior a la dels tipus proposats.
En espais en què hi haja diversos establiments amb terrasses, l’Ajuntament podrà
exigir que les installacions de totes estes s’ajusten a uns mateixos models, a fi de
procurar la major harmonia visual i adequació a l’entorn.
Tot el mobiliari i installacions de la terrassa d’un mateix establiment o local, haurà de
tindre un disseny i tractament cromàtic unitari.

II.1. MODELS DE TAULES I CADIRES
 Els models de taules i cadires a installar seran els que s’indiquen a continuació,
i hauran de ser apilables, de material resistent, de fàcil neteja i de bona
qualitat, dissenyats de tal manera que la seua installació no represente
potencial risc per a vianants i persones usuàries, i amb els extrems de les potes
amb gomes per a minimitzar el soroll per arrossegament d’estes:
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I.

Taula de fusta natural amb tauler quadrat o redó.

II.

Taula d’alumini, amb tauler d’acer inoxidable quadrat o redó.

III. Cadira de fusta natural en respatler i seient.
IV. Cadires d’estructura d’alumini, amb respatler i seient en
medulla plastificada, en colors granat, crema o verd.
V.

Cadira d’estructura d’alumini i acabat de làmines de fusta en
respatler i seient.

VI. Cadira d’estructura d’alumini, amb respatler i seient en el
mateix material.
VII. Cadira d’estructura d’alumini, amb respatler i seient de
polipropilé en acabats de bona qualitat, i en colors clars.
 El titular de l’establiment podrà triar lliurement el tipus de taula i cadira dins
dels models homologats que s’han detallat anteriorment, amb les limitacions
arreplegades en l’apartat II.6 del present annex. En tot cas, totes les taules i
cadires que s’installen en la terrassa per un establiment seran del mateix color,
material i disseny.
 Les cadires podran incloure el nom, logotip o raó social de l’establiment o del
patrocinador comercial en la part posterior del respatler, i ocuparan una
superfície màxima de 5 x 10 centímetres.

II.2. MODELS DE PARA-SOLS
 Els para-sols tindran un eix de fusta o metàllic, amb acabats llisos en plàstic
llavable o tela de lona.
 Tots els para-sols que installe a la terrassa un establiment seran del mateix
color, material i disseny.
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 Hauran de disposar d’una base amb suficient pes per a evitar-ne la caiguda,
sense que puguen anar ancorades al paviment, excepte en el supòsit previst en
l’apartat 7.
 L’altura mínima lliure serà de 2,20 metres i la dimensió màxima del para-sol
haurà de permetre que la seua superfície quede inscrita en un cercle de 3
metres de diàmetre.
 Els para-sols podran incloure el nom, logotip o raó social de l’establiment o
patrocinador comercial en els faldons d’estes, i ocuparan una superfície màxima
de 10 x 20 centímetres. En este cas hauran d’alternar-se els faldons retolats
amb altres sense retolar.
 En el supòsit de no disposar de faldons, el nom o raó social de l’establiment o
patrocinador comercial es podrà retolar en la part més baixa del para-sol,
respectant les dimensions màximes abans exposades i l’alternança amb espais
sense retolar.
 Excepcionalment, els para-sols podran comptar amb un sistema de subjecció
encadellada, sempre que no afecte els servicis existents en el subsòl ni
s’ubiquen sobre terrenys que es troben sobre aparcaments subterranis. Una
vegada retirats els para-sols, no quedaran sobreeixint de la rasant del paviment
elements ni parts del mecanisme, ni orificis oberts en aquell.

II.3. MODELS DE TENDALS
 Els tendals que s’installen en terrasses hauran de ser de material flexible, amb
acabats llisos.
 Podran tindre tancaments verticals com a màxim a tres cares. Els anomenats
tancaments seran enrotllables i flexibles, i transparents en una part de la seua
superfície.
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 No podran utilitzar-se fonamentacions fixes per a la subjecció al paviment.
 Els elements de subjecció d’aquells tendals que es retiren temporalment de la
superfície autoritzada, hauran de comptar amb dispositius que en permeten
l’ocultació i eviten qualsevol risc per als vianants.
 Si els tendals incorporen installacions fixes d’electricitat, refrigeració o
calefacció o altres d’anàlogues, estes hauran de comptar amb la documentació i
certificats tècnics que n’acrediten la seguretat, d’acord amb el que establix
l’annex I.1.

II.4. ELEMENTS SEPARADORS, PROTECCIONS LATERALS I PERIMETRALS I
ALTRES ELEMENTS
 Podran installar-se elements separadors en la terrassa, com ara portatestos,
jardineres, mampares i anàlegs, per a la millor ordenació del domini públic
ocupat, sempre que es tracte d’elements mòbils, desmuntables i d’escàs
impacte visual, que s’ubiquen dins de l’espai autoritzat i que no suposen risc
per als vianants ni siguen susceptibles de produir danys en el domini públic.
Hauran de retirar-se diàriament del domini públic juntament amb la resta del
mobiliari.
 En el cas que s’hi installen portatestos o jardineres:
1. Hauran de disposar d’una base prou estable i consistent per a garantir-ne
l’estabilitat.
2. Si contenen plantes naturals, l’atenció i manteniment d’estes serà
responsabilitat de la persona o entitat beneficiària de l’autorització.
 En el cas que s’hi installen mampares o altres elements separadors o
delimitadors anàlegs:
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a) Podrà comptar amb parts cegues, translúcides i transparents, amb
franges, en este últim cas, que n’identifiquen visualment l’existència.
b) La part cega no podrà tindre més de 0,80 metres, i estos elements, en la
resta de l’alçada, hauran de ser translúcids o transparents.
c) La seua alçada no serà inferior a 0,40 metres ni superior a 1,20 metres, i
podran collocar-se en els laterals o perimetralment a l’espai ocupat per
la terrassa, sempre dins de la superfície autoritzada, i deixant lliure el
frontal de la terrassa més pròxim a l’establiment o local.
d) En el supòsit de panells de vidre, estos hauran de ser de seguretat.
 Els faristols informatius, cartells de menú i elements semblants no podran
tindre unes dimensions que superen els 0,60 metres d’ample x 0,90 metres
d’alt, i el disseny haurà de garantir-ne l’estabilitat.

II.5. INSTALLACIONS DE SUPORT
•

Els titulars de terrasses installades en zones enjardinades separades de
l’establiment o local per un tram de calçada a creuar, podran collocar en
l’espai autoritzat i tancat per a la terrassa, una installació de suport que tindrà
caràcter d’installació auxiliar per a facilitar l’exercici de l’activitat. Servirà
exclusivament de suport als elements de parament de taula i als productes
destinats al consum a la terrassa.

•

No podran utilitzar-se les esmentades installacions com a taulell de servici,
desenrotllar funcions de cuina, elaboració o manipulació d’aliments, ni dedicarse a cap altre ús que en desvirtue el caràcter estrictament auxiliar.

•

La installació serà utilitzada únicament per cambrers i personal de la terrassa i
no es permetrà atendre des d’esta el públic en general.
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II.6. LIMITACIONS
•

Els titulars d’establiments ubicats en les vies públiques que a continuació
s’enumeren, hauran de limitar-se als models de taules i cadires determinats en
els punts I, III, IV i V, de l’apartat II.1 del present annex i els para-sols a
installar-hi hauran de ser de tela de lona, sense faldons. Les vies públiques a
què afecta la dita limitació són:


Plaça de l’Ajuntament.



Plaça de la Reina.



Plaça de la Mare de Déu.



Carrer de Navellos.



Plaça de Manises.



Carrer de la Batlia.



Plaça Redona.



Plaça de Lope de Vega.



Plaça de Santa Caterina.



Entorn del Mercat Central i de la Llotja: plaça del Mercat, carrer de
Palafox, carrer de Blanes, carrer d’en Gall, carrer dels Cordellats,
carrer de la Llotja, carrer de Pere Compte, plaça del Doctor Collado,
carrer de l’Estamenyeria Vella i carrer d’Ercilla.



Gran Via de Ferran el Catòlic.



Gran Via del Marqués del Túria.



Gran Via de Ramón y Cajal.



Passeig de l’Albereda.



Plaça de Cánovas del Castillo.
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Avinguda del Regne de València.



Avinguda de les Corts Valencianes.



Avinguda de França.



Avinguda de Jacinto Benavente.



Avinguda del Port.



Passeig Marítim.



Avinguda d’Aragó.



Qualsevol espai enjardinat de la ciutat de València.
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ANNEX III
REQUISITS,

CONDICIONS

I

NORMATIVA

APLICABLE

A

ESDEVENIMENTS EN EL DOMINI PÚBLIC AMB VENDA O CONSUM
D’ALIMENTS

III.1. QUIOSCOS BAR I VENDA D’ALIMENTS I BEGUDES EN GENERAL

A) REQUISITS I CONDICIONS:
1) Haurà de disposar de connexió a la xarxa d’aigües potables per a cobrir les
necessitats bàsiques i desaigües.
2) Tot el personal haurà d’haver realitzat cursos de formació en higiene
alimentària, circumstància esta que haurà de ser justificada documentalment.
3) La procedència dels aliments haurà d’acreditar-se per mitjà de factures o
albarans d’empresa autoritzada.
4) La zona de cuina i manipulació d’aliments:
a) Haurà d’estar aïllada de l’exterior per a evitar possibles contaminacions a
través d’insectes o partícules de pols, i les obertures a l’exterior hauran de
comptar amb protecció antiinsectes.
b) Disposaran d’elements frigorífics dotats amb lectura exterior de
temperatures.
c) Els paraments verticals, horitzontals, sostre i superfícies de treball seran
de material adequat.
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d) Disposaran de pila llavamans dotada d’aigua potable freda i calenta,
aixetes d’accionament no manual, tovalloles d’un sol ús i sabó.
e) Els punts d’illuminació artificial estaran protegits amb pantalles
antitrencament.
f) Disposaran d’equip de neteja mecànica de vaixella i utillatge.
5) A la zona de taulell i sala de vendes, els aliments exposats hauran d’estar
protegits per mitjà de vitrines i, si el tipus d’aliment ho requerix, estes seran
frigorífiques, i en este cas disposaran de lectura exterior de temperatures.

B) NORMATIVA TECNICOSANITÀRIA APLICABLE:
•

Reglament (CE) núm. 852/2004, de 29 abril, relatiu a la higiene dels
productes alimentaris.

•

Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’establixen les
normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars
preparats.

•

Reial Decret 140/2003, de 7 febrer, pel qual s’establixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
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III.2 LLOCS DE VENDA DE PASTA FREGIDA, XURROS, BUNYOLS, ETC.

A) REQUISITS I CONDICIONS:
1) Haurà de disposar de connexió a la xarxa d’aigües potables per a cobrir les
necessitats bàsiques i desaigües.
2) Tot el personal haurà d’haver realitzat cursos de formació en higiene
alimentària, circumstància esta que haurà de ser justificada documentalment.
3) S’haurà de tindre subscrit contracte amb empresa autoritzada per a
l’arreplega d’olis usats per a fregir.
4) La zona d’elaboració i manipulació d’aliments:
a) Disposaran de pica llavamans, dotada d’aigua potable freda i calenta,
aixetes d’accionament no manual, tovalloles d’un sol ús i sabó.
b) Les superfícies de treball seran de material adequat.
c) Els punts d’illuminació artificial estaran protegits amb pantalles
antitrencament.
d) Els aliments exposats per a la venda hauran d’estar protegits per mitjà de
vitrines.

B) NORMATIVA TECNICOSANITÀRIA APLICABLE:
•

Reglament (CE) núm. 852/2004, de 29 abril, relatiu a la higiene dels
productes alimentaris.

•

Reial Decret 140/2003, de 7 febrer, pel qual s’establixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
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III.3. LLOCS DE VENDA O DEGUSTACIÓ SENSE MANIPULACIÓ:

A) REQUISITS I CONDICIONS:
1) Haurà de disposar de connexió a la xarxa d’aigües potables per a cobrir les
necessitats bàsiques i desguassos.
2) Tot el personal haurà d’haver realitzat cursos de formació en higiene
alimentària, circumstància esta que haurà de ser justificada documentalment.
3) La procedència dels aliments exposats per a la degustació o venda haurà
d’acreditar-se per mitjà de factures o albarans d’empresa autoritzada.
4) En el cas que els aliments hagen de ser conservats a temperatura de
refrigeració o congelació, haurà de comptar-se amb elements frigorífics que disposen
de termòmetres de lectura exterior.
5) Els aliments exposats per a la degustació o venda hauran d’estar protegits per
mitjà de vitrines i, si el tipus d’aliment ho requerix, estes seran frigorífiques, i en este
cas disposaran de lectura exterior de temperatures.
6)

Els

punts

d’illuminació

artificial

estaran

protegits

amb

pantalles

antitrencament.
7) Disposaran de pica llavamans dotada d’aigua potable freda i calenta,
preferentment amb aixetes d’accionament no manual, i tovalloles d’un sol ús i sabó.
8) Les superfícies de treball seran de material adequat.

B) NORMATIVA TECNICOSANITÀRIA APLICABLE:
•

Reglament (CE) núm. 852/2004, de 29 abril, relatiu a la higiene dels
productes alimentaris.

•

Reial Decret 140/2003, de 7 febrer, pel qual s’establixen els criteris
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sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
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III.4. VENDA O DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES ENVASATS

REQUISITS I CONDICIONS:
1) Tot el personal haurà d’haver realitzat cursos de formació en higiene
alimentària, circumstància esta que haurà de ser justificada documentalment.
2) La procedència dels aliments exposats per a la degustació o venda haurà
d’acreditar-se per mitjà de factures o albarans d’empresa autoritzada.
3) Els aliments exposats per a la degustació o venda hauran d’estar degudament
protegits i, si el tipus d’aliment ho requerix, per mitjà de vitrines frigorífiques.
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ANNEX IV
ACTIVITATS ARTÍSTIQUES EN DOMINI PÚBLIC

IV.1. ZONES PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES EN
EL DOMINI PÚBLIC REGULADES EN EL CAPÍTOL QUINT DEL TÍTOL QUINT

•

ZONA 1: CIUTAT VELLA: Es correspon amb el districte municipal de
Ciutat Vella, que comprén els barris del Carme, la Seu, la Xerea, El
Mercat, el Pilar i Sant Francesc; i està delimitat pels carrers: del Justícia,
de la Porta de la Mar, de Colón, de Xàtiva, de Guillem de Castro, i la
vora dreta de l’antic llit del riu Túria des de Guillem de Castro fins al
carrer del Justícia.

•

ZONA 2: RESTA DEL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA:
Comprendrà els districtes de: l’Eixample, Extramurs, Campanar, la
Saïdia, el Pla del Real, l’Olivereta, Patraix, Jesús, Quatre Carreres,
Poblats Marítims, Camins al Grau, Algirós, Benimaclet, Rascanya,
Benicalap, Pobles del Nord i Pobles de l’Oest.
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IV.2. PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
D’ACTIVITATS ARTÍSTIQUES EN EL DOMINI PÚBLIC

1. Presentades les sollicituds dins dels terminis fixats en l’article 145.3 de la present
ordenança, acompanyades de la documentació prevista en l’annex I.3.5, el servici
municipal encarregat de la tramitació de les autoritzacions classificarà les sollicituds
rebudes i les inclourà en la zona sollicitada com a primera opció i dins d’esta en el
grup i subgrup que corresponga, entre els que s’assenyalen a continuació, en funció
de:
a) L’activitat artística a desenrotllar.
b) Haver acreditat o no experiència, titulació o estudis directament relacionats
amb l’activitat que es pretenga realitzar en el domini públic.
ZONA 1. CIUTAT VELLA:

• GRUP 1.A: Dibuix, pintura o semblants:


Subgrup 1.A.1: Amb acreditació d’experiència, titulació o estudis



Subgrup 1.A.2: Sense acreditació d’experiència, titulació o estudis

• GRUP 1.B: Teatre, malabars, mim o anàlogues:


Subgrup 1.B.1: Amb acreditació d’experiència, titulació o estudis



Subgrup 1.B.2: Sense acreditació d’experiència, titulació o estudis

• GRUP 1.C: Actuacions musicals i altres activitats amb repercussió sonora:


Subgrup 1.C.1: Amb acreditació d’experiència, titulació o estudis



Subgrup 1.C.2: Sense acreditació d’experiència, titulació o estudis

ZONA 2. RESTA DEL TERME MUNICIPAL:

• GRUP 2.A: Dibuix, pintura o semblants:


Subgrup 2.A.1: Amb acreditació d’experiència, titulació o estudis
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Subgrup 2.A.2: Sense acreditació d’experiència, titulació o estudis

• GRUP 2.B: Teatre, malabars, mim o anàlogues:


Subgrup 2.B.1: Amb acreditació d’experiència, titulació o estudis



Subgrup 2.B.2: Sense acreditació d’experiència, titulació o estudis

• GRUP 2.C: Actuacions musicals i altres activitats amb repercussió sonora:


Subgrup 2.C.1: Amb acreditació d’experiència, titulació o estudis



Subgrup 2.C.2: Sense acreditació d’experiència, titulació o estudis

2. Quan el nombre de sollicituds d’autorització per a un trimestre en cada un dels
Grups 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B i 2.C no supere les 40, les autoritzacions s’atorgaran
directament als peticionaris.

3. Quan el nombre de peticions d’autorització per a un trimestre en qualsevol dels
grups 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B i 2.C supere les 40, es comptabilitzaran les sollicituds
que corresponguen a cada un dels subgrups d’eixe grup, i es procedirà de la manera
següent:
a) Si en el subgrup 1 (amb acreditació) del grup corresponent, el nombre de
sollicituds supera les 40: s’atorgaran les 40 autoritzacions del grup per mitjà de
sorteig efectuat entre totes les peticions d’eixe subgrup 1.
b) Si en el subgrup 1 (amb acreditació) del grup corresponent, el nombre de
sollicituds no supera les 40: s’atorgarà directament l’autorització a tots els
peticionaris d’eixe subgrup 1, i s’adjudicarà la resta d’autoritzacions del grup, fins a
aconseguir-ne el màxim de 40, per mitjà de sorteig entre els sollicitants del subgrup
2 (sense acreditació).
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4. Els peticionaris que no obtinguen autorització, després de l’adjudicació en totes les
zones i grups segons les regles anteriorment exposades, podran obtindre’n en el grup
equivalent de la zona assenyalada com a segona opció en la seua sollicitud, sempre
que no s’hi haja arribat al límit màxim d’autoritzacions. En este cas, regiran les
mateixes regles de preferències i sortejos dels apartats anteriors si hi ha més
peticionaris que autoritzacions pendents d’adjudicació.

Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal

241 de 241

