
                          

MEMÒRIA PER A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA I AUDIENCIA ALS CIUTADANS 
EN LA TRAMITACIÓ DE l’ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DEL 
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MITJANÇANT TAULES, CADIRES I ALTRES 
ELEMENTS AUXILIARS. 
 
 

1. PROBLEMES QUE ES PRETENEN RESOLDRE AMB LA INICIATIVA  
 
 
Resultant necessari regular el règim jurídic al que ha de sotmetre's 

l'aprofitament de terrenys de domini públic de titularitat municipal i espais lliures 
privats d'ús públic definits en el planejament municipal vigent, mitjançant taules, 
cadires, ombrel·les, tendals i altres elements auxiliars complementaris de l'ocupació. 

 
Considerant el que assenyala l’article133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del Procediment Administratiu Comú en relació a la participació dels ciutadans en el 
procediment d’elaboració de Reglaments. 

 
Atès que les normes afecten a l’ocupació d’espai públic per establiments 

destinats a l’exercici d’activitats sotmeses a l’àmbit d’aplicació de la normativa 
d’espectacles i establiments públics, el que es pretén amb esta consulta prèvia és  
que estes entitats i que les veïnes i els veïns de Guadassuar puguen participar des 
de la redacció inicial, abans de l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament, de les 
solucions per a autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires. 

 
2. NECESSITAT I OPORTUNITAT PER A LA SEVA APROVACIÓ  
 

La instal·lació de taules i cadires per part de locals que exerceixen un 
determinat tipus d'activitat no és més que una clara manifestació de l'ús del domini 
públic per part dels particulars. 

En aqueix sentit, el Reglament de Béns de les Entitats Locals -RBEL-, aprovat 
per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, regula en els seus arts. 74 i ss el règim 
d'ús dels béns de domini públic, regulació complementada per la Llei 33/2003, de 3 
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques -LPAP-. 

Així, en el cas que ens ocupa, estaríem davant un supòsit d'autorització d'ús 
del domini públic, regulat en l'art. 92 LPAP, que ens diu ja en el seu apartat 1 que les 
autoritzacions d'ús del domini públic s'atorgaran directament als peticionaris que 
reunisquen les condicions requerides, excepte si, per qualsevol circumstància, es 
trobara limitat el seu número, i en aquest cas ho seran en règim de concurrència i si 
això no fora procedent, per no haver de valorar-se condicions especials en els 
sol·licitants, mitjançant sorteig, si una altra cosa no s'haguera establit en les 
condicions per les quals es regeixen. 

Es tracta d’aprovar una Ordenança o Reglamento que regule cóm atorgar les 
autoritzacions a las que ens referim, mes enllà del que el legislador ha previst a l’art. 
92 LPAP. 
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3. OBJECTIUS DE LA NORMA  
 
Els objectius de la norma s’estableixen en l’article 1. del projecte de normes; 

regular el règim jurídic al que ha de sotmetre's l'aprofitament de terrenys de domini 
públic de titularitat municipal i espais lliures privats d'ús públic definits en el 
planejament municipal vigent, mitjançant taules, cadires, ombrel·les, tendals i altres 
elements auxiliars complementaris de l'ocupació. 

 
La norma regula les condicions generals de les ocupacions, horaris i  

condicions d'ús de l'espai autoritzat per a les terrasses, sol·licitud d'autorització, 

tramitació, terminis, infraccions i sancions. 

 Es distingeix a la norma les diferents tipus d’autoritzacions; autoritzacions en 
voreres convencionals, en zones per als vianants, en espais enjardinats, en calçada. 
I en entorns monumentals amb la finalitat de regular les ocupacions de manera més 
acorde a les circumstancies, ús i necessitats de cada un dels espais. 

Amb la norma proposada es pretén  
a) Millorar la qualitat dels espais públics amb una major seguretat front 

accidents i amb nivells sonors de recepció no superiors als establits en la 
legislació vigent en matèria de contaminació acústica. 

b) Afavorir l’ús per als vianants i els establiments d’un espai públic d’ús 
múltiple. 

c) Protecció del patrimoni. 
 

4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATORIES I NO 
REGULATÒRIES  

 
No es contemplen altres solucions alternatives o possibles. 
 
 
Guadassuar, data de la signatura electrònica. 
L’alcaldessa, Mª Rosa Almela Ribes. 
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