
EDICTE
Santiago Román Gómez, Alcalde Accidental de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, 
fa saber:

El Ple Municipal en sessió celebrada en data 18 d'abril de 2013 va aprovar 
inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de l'ús i aprofitament especial 
del domini públic local (taules, cadires i altres elements en terrasses en via pública 
dependents d'establiments d'hostaleria).

Que ha sigut exposada al públic la indicada aprovació inicial mitjançant inserció 
d'edicte en el BOPA nº 114 de 18 de juny de 2013 i simultàniament en el Tauló 
Municipal d'Anuncis de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.

Que durant el període d'exposició pública no s'han presentat al·legacions, per la 
qual cosa l'esmentada modificació de l'Ordenança ha quedat definitivament 
aprovada.

Que les Administracions de l'Estat i Autonòmica han rebut còpia de l'expedient en 
data 30 de juliol de 2013.

De conformitat amb el que es disposa en els arts. 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, es publica íntegrament el text de la 
modificació de l'Ordenança, que entrarà en vigor una vegada haja transcorregut el 
termini a què es refereix l'art. 65.2 del precepte legal invocat.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ÚS I APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. Instal·lació de taules, cadires i altres elements 
configuratius de Terrasses en via pública dependents d'establiments d'hostaleria.

1. Es modifica l'enunciat del Capítol 3.

“…Capítol 3- TERRASSES, ESTRUCTURES AUXILIARS (TAULES, CADIRES, 
OMBREL·LES, TENDALS, COBRIMENTS, PROTECCIONS LATERALS, TARIMES,
ESTUFES )     DEPENENTS     DE     RESTAURANTS ,     CAFETERIES     O     ALTRES
ESTABLIMENTS DEL RAM …”.
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2. Es modifica  el text de l'article 7 en els paràgrafs primer i quart:

“…Article 7- Concepte. 

S'entén per terrassa a l'efecte d'aquesta Ordenança, la instal·lació en llocs, 
zones i espais d'ús públic de conjunts de taules amb les seues 
corresponents cadires, que puguen anar acompanyades d'elements 
auxiliars com ara ombrel·les,  tarimes s/ els casos, proteccions laterals i/
o  estufes, així com, tendals o cobriments de les mateixes. 

Excepcionalment, es podrà autoritzar 30 m. de llargària amb motiu de de les 
Festes del Crist de la Pau, exclusivament en els dies establits per a la seua 
celebració…”.

3º.- Es modifica l'article 8, lletra f); article 9, lletra f) i article 10, lletra f).

“…Article 8- INSTAL·LACIONS DE TERRASSES EN VORERES.

f)  La terrassa configurada,  podrà cobrir-se  amb ombrel·les i tendals o 
*cubriciones de les mateixes amb les limitacions i característiques assenyalades 
en l'article 11.”

Article 9.- INSTAL·LACIONS DE TERRASSES EN CALÇADES. 

f) La terrassa configurada amb tarima i proteccions laterals,  podrà cobrir-se amb 
tendals i cobriments de les mateixes, així com amb  ombrel·les de tipus 
convencional amb les limitacions i característiques assenyalades en l'article 11.

Artículo 10.- CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ EN ÀREA PER ALS VIANANTS , PLACES 
I ESPAIS LLIURES DE TRÀNSIT.

f) L'espai delimitat conforme als apartats anteriors  podrà cobrir-se amb tendals i 
cobriments, i ombrel·les de tipus convencional amb les limitacions i 
característiques assenyalades en l'article següent...”.  

4º.- S'afigen dos nous paràgrafs a l'article 11, l'un denominat “tendals i cobriments” i 
l'altre “estufes o aparells de calefacció” en el seu paràgraf segon.

Article 11.- CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS. 
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“…TENDALS I COBRIMENTS 

El titular de l'establiment podrà sol·licitar, juntament amb la instal·lació de 
taules i cadires, i en espai no superior a l'ocupat per aquestes, autorització per a 
la instal·lació  d'un tendal, en les següents condicions:

‐ El color del tendal haurà de ser el denominat “cru” amb l'objectiu
d'homogeneïtzar les terrasses dels establiments que opten per cobriments. 
Excepcionalment  i  prèvia sol·licitud, es podrà realitzar una excepció en el color
del tendal, depenent de la ubicació en la qual        es trobe l'establiment
i previ informe dels serveis tècnics municipals.
‐ El  tendal  que es pretenga instal·lar amb suport o projecció sobre la via 
pública, total o parcialment, en la sol·licitud ha de constar el disseny, tipus de 
material amb el qual seran realitzats, i a la mateixa s'acompanyaran plànols 
d'alçat i planta i annexos de càlcul amb les hipòtesis corresponents, fins i tot els 
esforços del vent, plànols en els quals figuren tots els elements  de mobiliari 
urbà que existisquen en la zona a ocupar  (senyals, fanals, arbres, bancs, etc…), 
realitzats tots ells per tècnic competent i visat al seu torn pel corresponent 
col·legi.
‐ S'instal·laran  sense  fonamentacions  fixes  de  tal  forma  que  siga  
fàcilment desmuntable. 
‐ L'autorització  dels  tendals  i  de  les  taules i cadires es resoldrà, amb
caràcter general, conjuntament. 
‐ En  els  tendals  que s'instal·len no es permetrà l'existència de zones 
cobertes amb altura inferior a 2,20 m.
‐ No  podrà entorpir l' accés a la calçada des dels portals de les finques
ni dificultar la maniobra d'entrada o eixida en els guals permanents, ni impedir 
la visió.
‐ Quan  siguen  tendals  de temporada, després de finalitzar aquesta, seran
desmuntats totalment. 
‐ Quan  siguen  tendals  anuals,  l'obligació  de  desmuntar  totalment   la 
instal·lació, incloses les subjeccions, es produirà si no s'ha obtingut la 
corresponent renovació al final de l'autorització anterior, sense perjudici, 
igualment,  de l'article 3.12 de la present Ordenança.
‐ Tota  la  instal·lació  de tendals requerirà informe previ  favorable  del
Servei de Policia Local i els serveis tècnics municipals.
‐ Obligatòriament,  la  instal·lació del tendal estarà cobert per una
pòlissa d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic 
assistent i tercers.
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ESTUFES  O APARELLS DE CALEFACCIÓ 

Els elements instal·lats en les terrasses, aquelles que disposen de tendals o 
elements de cobriment tancats, no podran sol·licitar  la instal·lació d'estufes o 
aparells de calefacció, tret que eliminen els laterals dels tendals o elements de 
cobriment…”.

5º.- Es modifica l'article 12.1 i 12.3. 

“…Article 12.- RÈGIM DE TRAMITACIÓ, ATORGAMENT I EXTINCIÓ.

1. Soli·licituds  

Els titulars amb prèvia llicència d'obertura i posada en funcionament de 
l'establiment podran formular sol·licitud per qualsevol dels mitjans previstos en 
la legislació vigent, autorització,  que es presentarà  com a norma general en els 
mesos d'octubre a novembre per a l'any natural següent, a excepció dels 
establiments de nova obertura que ho podran sol·licitar, després de l'obtenció 
de l'oportuna llicència, per a la resta de l'any natural pendent. La sol·licitud del  
permís es presentarà acompanyada,  o contindrà amb caràcter de mínim  
ressenya expressa dels següents documents:

• Llicència d'Activitat i funcionament al seu nom.
• Indicació dels elements de la terrassa pretesa (mobiliari, ombrel·les, tendals i 
cobriments, etc..) i memòria descriptiva de les seues característiques (materials, 
color, acabat i detalls constructius).
• Certificat d'assegurança de responsabilitat civil de l'establiment que incloga 

expressament la terrassa i les seues instal·lacions. 

 3.-  Autoritzacions  

Les autoritzacions s'atorgaran: 

- En  precari  

- Deixant estalvi el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Sant Joan d’Alacant - CP 03550 -  Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1  Telèfon 965 65 32 45  Fax 965 65 20 98  
Oficines Generals: Plaça de l’Església, 2.  Telèfon 966013100. CIF P-0311900-E.  



- Exclusivament per a la instal·lació de taules, cadires, ombrel·les, tendals i 
tancaments i si escau proteccions i tarimes  que delimiten l'espai autoritzat.

- Per superfície màxima a ocupar i determinació geomètrica de la ubicació de les 
instal·lacions…”.

6º.- Es modifica l'article 13.a), 13.b) i 13.e). 

“…Article 13.- OBLIGACIONS DEL TITULAR DE LES INSTAL·LACIONS.

a. Retirar  de  la  via  pública  les  taules,  cadires,  para-sol,  recollida  de 
tendals i tancaments, estufes i proteccions laterals,  diàriament durant 
l'horari en què no estiga permès l'exercici de l'activitat.

b. Si a qualsevol hora del dia un vehicle autoritzat o d'urgència tinguera 
necessitat de circular per la zona per als vianants i les taules i cadires o 
els tendals i cobriments, ho dificultaren o impediren, el titular 
d'aquestes haurà de procedir amb tota rapidesa a la retirada de les 
mateixes a fi de facilitar la maniobra del vehicle. 

e. No instal·lar més elements ni ocupar  superfícies superiors a les
autoritzades amb caràcter general. I això sense perjudici de les 
autoritzacions especials que prèvia, sol·licitud, pogueren ser 
autoritzades per a espais de temps concrets, tal com a aquest efecte 
es regula en la present Ordenança , ( Capítol 1- Art. 3 apartat 11)…”.

7º.- Es modifica l'article 15. 

“…Article 15.- ALTRES CONSIDERACIONS. 

Podrà autoritzar-se instal·lacions, inclusivament la constituïda per elements 
arquitectònics desmuntables, destinada a la venda de productes o la prestació de 
serveis  amb finalitats lucratives o la mera  exposició dels mateixos, sempre 
prèvia instrucció  de l'oportú expedient , denominat OCUPACIÓ VIA PUBLICA amb 
TERRASSES, i  resolució expressa  en el sentit d'ATORGAR, DENEGAR  o 
CONDICIONAR  el PERMÍS   en funció de la via pública, les dates , les dimensions 
o les característiques de l'ocupació que es tracte.
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Igualment, s'autoritzarà  la instal·lació de màquines recreatives, 
expenedores de begudes o aliments, etc….  en els espais públics  
adjacents a l'entrada d'establiments  comercials, prèvia instrucció  de 
l'oportú expedient i informe del Servei de la Policia Local…”.

8º.- Es modifica l'article 8 en referència a les infraccions lleus. 

“…Article 18.- INFRACCIONS. 

Es considera infracció l'incompliment dels requisits, condicions, obligacions o 
prohibicions de la present ordenança i disposicions legals o reglamentàries 
establides sobre aquest tema i de les instruccions i desenvolupament de la 
mateixa.

1. Les infraccions es classifiquen en : 

a) Lleus. 
b) Greus. 
c) Molt greus.  

INFRACCIONS LLEUS: 

- La manca de neteja o decor de les instal·lacions durant l'horari d'ús de les 
mateixes quan això no constituïsca infracció greu, així com no deixar neta la 
zona autoritzada després de retirar diàriament la mateixa.
- No exhibir en lloc visible l'autorització i el croquis d'instal·lació.
- Excedir  en  més  de  30   minuts   l'horari   establit  en  la  present  ordenança  i 
disposicions legals concordants.
- L'emmagatzematge  en  la  via  pública  dels  elements  de  la  terrassa depassat 
l'horari de tancament de la mateixa.
- La  instal·lació  de  taules,  cadires  i   elements  auxiliars  (ombrel·les, tarimes, 
proteccions laterals, tendals i tancaments)  diferents als homologats en la present 
ordenança.
- Instal·lació de taules, cadires i  elements auxiliars (ombrel·les, tarimes, 

proteccions laterals, tendals i tancaments)  fóra de l'espai fitat autoritzat 
expressament.

- La no recollida de tendals i tancaments en l'horari en què no s'estiga 
desenvolupant l'activitat. 
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- Instal·lació i/o col·locació de portatestos, jardineres, taules auxiliars,
prestatgeries….. i qualsevol altre element diferent als autoritzats. 
- La instal·lació d'aparells reproductors d'imatge i/o so, expenedores 
 de menjar , beguda, joguets…. recreatives.
- La no conservació de la zona ocupada i dels seus elements  en perfecte estat de 
salubritat, neteja i ornament, quan haja incorregut més d'una vegada en falta lleu 
per aquest motiu.
- L'incompliment de les ordres emanades per l'Ajuntament tendents a corregir 
les deficiències observades en les instal·lacions.
- La  reiteració   de   dues   vegades   de   faltes   lleus   en   un   mateix   període 
d'autorització.
-  L'ocupació superior de la permesa fins a 50% pel que fa a l'autoritzada…”. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Les  especificacions  d'ordre  tècnic  contingudes en la present Ordenança 
seran  d'obligatori  compliment  des  de  la  data  d'entrada  en  vigor  de  la present 
ordenança. 

No  obstant  això  l'anterior s'atorga un termini d'UN ANY per adequar  les 
característiques tècniques i estètiques previstes en el present text  dels objectes o 
elements  de  qualsevol  naturalesa,  que,  a la data d'entrada en vigor de la 
present ordenança,  es troben instal·lats en la via pública.  

DISPOSICIÓ FINAL- APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR 

La present modificació es publicarà en el BOP, en el Tauló Municipal d'Edictes, 
en la pàgina WEB municipal i en un diari d'entre els de major difusió de la província, 
extracte de l'aprovació  inicial o provisional  per l'Ajuntament Ple, per un termini 
de 30 dies a l'efecte que pels interessats legitimats, puga consultar-se l'expedient i 
formular al·legacions, reclamacions o suggeriments. Transcorregut l'indicat termini, i 
en cas de no presentar-se'n cap, s'entendrà elevat a definitiu l'acord 
inicialment adoptat i es publicarà el text íntegre de l'ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província. En el cas de presentació de reclamacions, al·legacions o 
suggeriments, l'Ajuntament Ple resoldrà sobre les mateixes, amb elevació de 
l'acord a definitiu, i publicant-se el text íntegre modificat en el Butlletí Oficial de la 
Província.
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En qualsevol dels casos, la present ordenança entrarà en vigor conforme a l'article 
70.2 de la Llei 7/1985, 2 d'abril de Bases de Règim Local i transcorregut el termini 
previst en l'article 65.2 del mateix text normatiu.

El que es fa públic als efectes oportuns, a Sant Joan d'Alacant, a 23 d'agost de 2013.

L'Alcalde Acctal. 

Sign. Santiago Román Gómez 




