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La present Ordenança municipal es dicta a l'empar de la potestat normativa atribuïda en els articles 4.1 a) i
84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Aquesta Ordenança té per objecte regular l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements
accessoris definits en la mateixa.
La via pública és un bé de domini públic afecte a un ús públic, qualsevol ocupació de la mateixa es
considera un ús comú especial que està sotmès a la concessió d'autorització municipal. Aquestes
autoritzacions s'atorguen directament de conformitat amb les condicions i procediment descrit en la present
ordenança.
La present ordenança s'estructura en un total de 18 articles integrats en un total de tres titols que es
completen amb una disposició transitòria una altra derogatòria i una final.
El Títol I regula qüestions generals tals com l'objecte de la mateixa, règim jurídic al que es sotmet la citada
ocupació de la via pública, qui pot gaudir de la present autorització, quins elements s'autoritzen, la durada
de les autoritzacions així com l'establiment d'una regulació especial per als locals situats a l'entorn de
protecció de la torre de la plaça.

El Títol II regula qüestions procedimentals concordes amb la regulació de la normativa general sobre
procediment administratiu comú.

Finalment, el Títol III estableix una regulació detallada del sistema sancionador en aquesta matèria.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i definició.
La present normativa té per objecte regular el règim jurídic al fet que ha de sotmetre's l'ocupació de la via
pública amb taules, cadires i qualsevol altre element accessoris definits en en Annex I tals com a ombrel·les,
tendals, marquesines, estufes, jardineres ...
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Article 2. Règim jurídic.
L'ocupació de la via pública amb taules i cadires així com la resta d'elements auxiliars estarà sotmesa a
autorització municipal.
Article 3. Sujectes beneficiaris.
3.1 Podran ser beneficiaris de l'autorització municipal que habilita per a ocupar la via pública amb taules i
cadires les persones físiques o jurídiques titulars de llicència municipal d'obertura i posada en funcionament
d'establiments hostalers, sotmès a l'àmbit d'aplicació de la normativa d'espectacles, establiments públics i
activitats recreatives, en immobles o locals, sempre que el local comercial suport de l'exercici de l'activitat
que es pretén exercir en la via pública, explique en el seu interior amb zona habilitada per a la prestació del
servei amb taules i cadires, i sempre que la normativa estatal, autonòmica o local no s'opose a açò.
3.2 L'Ajuntament valorarà motivadament, a l'efecte d'atorgament o denegació de l'autorització demanial,
el comportament infractor del sol·licitant si escau, així com les queixes veïnals raonades, recaptant informe
del servei municipal competent
Article 4. Elements autorizats.
4.1 Les autoritzacions s'atorgaran exclusivament per a la instal·lació de taules, cadires, i elements
accessoris (tals com a tendals, estufes, jardineres, tanques...)
4.2 Les característiques i materials dels diferents elements accessoris autoritzats seran els que es
relacionen a continuació:
a) Taules i cadires: seran fabricades a força d'alumini, medul·la, fusta, lona, plàstic etc. En el cas dels
locals situats a l'entorn de la plaça les taules i cadires deuran complir les característiques exigides
en l'article següent.
b) Ombrel·les: hauran d'estar construïdes principalment a força d'estructura d'alumini o ferro
galvanitzat lacat, o fusta i amb lona de tela o material sintètic amb tractament especial. Aquestes es
subjectaran mitjançant una base de suficient pes, de manera que no produïsquen cap deterioració al
paviment i no suposen perill per als usuaris i vianants. En cap cas podrà subjectar-se la base al
paviment.
c) Tendals: construïts de tela natural o sintètica i amb estructura metàl·lica, d'alumini o ferro
galvanitzat, amb lona de tela o material sintètic amb tractament especial. La seua altura no serà
inferior a 2,20 metres ni superior a 3,50 metres.
d) Estufes: Hauran d'estar degudament homologades o certificades per tècnic competent per a l'ús que
es pretén.
e) Jardineres: en cas d'autoritzar-se, les jardineres seran de forma rectangular, de caràcter traslladable
i amb unes dimensions que no superin els 30 cm. d'amplària i els 90 cm. d'altura, degudament
harmonitzades amb la resta de mobiliari instal·lat.
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f)

Marquesina: aquests tancaments verticals estaran construïts a força de pilars d'alumini o acer
inoxidable i vidre de seguretat o metacrilat, en qualsevol cas transparent. Aquests vidres no podran
tenir una altura superior a l'establida en l'autorització administrativa i estaran separats del sòl com a
mínim 10 cm.
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4.3 El perímetre exterior de la ubicació de les taules, cadires i elements accessoris en la via pública no
podrà superar el límit establit per a l'ocupació de la terrassa en l'autorització concedida.
Artícle 5. Característiques especials del mobiliari dels locals situats a l'entorn de protecció de la
torre de la Plaza Major.
5.1 L'entorn protegit de la Torre de la Plaça Major és:
• Plaça Major
• C/ Major nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28.
• C/ Santa Barbara nº 1, 2, 3, 4 y 5.
• C/ Francisco Climent nº 1, 3, 5, 7 y 9.
• Pl. Progrés nº 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
• C/ José Morote nº 1 y 3.
• C/ Abadia nº 1, 3, 3 acc, y 5.
• C/ Nou nº 1 y 2.
Tot açò de conformitat amb el que es disposa en l'Ordre de 21 de març de 2007 de la Direcció general
de Patrimoni Cultural Valencià (B.O.I. nº 125 de 25 de maig de 2007 i DOGV nº 5494 de 20 d'abril de 2007)
5.2 En els locals situats en l'entorn protegit de la torre el mobiliari tindrà les següents característiques:
•
•
•
•
•

Mancarà de publicitat.
Les taules i cadires seran d'alumini.
Les taules seran de quatre comensals, quadrades o redones.
Les cadires seran tipus butaca amb *reposabraços.
Les ombrel·les seran d'estructura metàl·lica amb lona de color blanc.

5.3 Queda totalment prohibit en l'entorn protegit de la plaça la col·locació de tendals i marquesines..
Article 6. Duració
Les autoritzacions per a l'ocupació del domini públic municipal se subjectaran als següents
períodes:
a) Anual.
b) De temporada, que podrà ser:
• Semestral
• Trimestral

TÍTOL II. TRAMITACIÓ DE LEXPEDIENT.
Article 7. Condicions de l’autorizació.
Horari.
L'horari d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements accessoris es fixarà anualment
mitjançant Decret d'Alcaldia, tenint en compte la normativa autonòmica sobre horaris d'establiments.
Igualment en períodes de festa, mitjançant Decret de l'Alcaldia, podrà prolongar-se l'hora final d'aprofitament
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de la via pública, així com restringir l'horari legalment establit en zones concretes o períodes de l'any
determinats, o de forma general.
Aquest horari serà d'obligat compliment per a tot tipus d'establiments amb terrassa, independentment de
l'horari autoritzat a l'interior dels locals en els quals s'exerceix l'activitat.
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Per al desmuntatge i retirada de la terrassa es disposarà de mitja hora addicional, durant la qual no
podran haver-hi ja clients en la terrassa. Però aquesta retirada dels elements de la via pública no podrà
sobrepassar l'hora de tancament del local.
En carrers de vianants, l'inici de l'horari d'ocupació en carrers de vianants serà una vegada finalitzat
l'horari establit per a la càrrega i descàrrega amb vehicles comercials. Carrers per als vianants, a l'efecte
d'aquesta ordenança, són aquelles en què la totalitat de la via estiga reservada de forma permanent a l'ús
per als vianants excepte en l'horari permès per a càrrega/descarrega i per al pas de vehicles de servei
públic o de residents.
Espai:
En voreres de les vies públiques l'ocupació de la via pia pública es realitzarà sempre que es puga deixar
un espai de 1’20 metres d'ample lliure al tràfic de vianants, tenint prioritat els elements del mobiliari urbà
instal·lats en la via pública de manera eventual o permanent.
Quan ocupen la calçada haurà d'estar l'espai ocupat clos i degudament senyalitzat, sempre dins de l'espai
d'ocupació autoritzat i de conformitat amb el que es disposa en la corresponent autorització, que deurà estar
exposada al públic en el local que es tracte.
No es podrà autoritzar en superfície que excedisca de la seua línia de façana, excepte autorització expressa
del titular dels locals contigus que li servisca de mitgera. No serà necessària la citada autorització quan
l'ocupació de la via pública es duga a terme a més de 3 metres de distància.
Zona de almacenaje
Amb caràcter general les taules, cadires i elements accessoris hauran de retirar-se una vegada finalitzat
l'horari de la terrassa, llevat que tingués autoritzada una zona de magatzematge per al dipòsit de les taules,
cadires i elements accessoris. El citat espai destinat al magatzematge es delimitarà pels serveis municipals
una vegada autoritzat i satisfet l'import corresponent a la taxa.
Article 8.Requisits de sol·licitud.
8.1 La sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i qualsevol altre element accessori es
realitzarà pels titulars de les llicències o concessions administratives mitjançant la presentació d'instància
normalitzada en el registre general de l'Ajuntament de Benifaió.
Aquells que actuen mitjançant representació hauran d'acreditar la citada circumstància.
8.2 La sol·licitud haurà de realitzar-se en els següents períodes:
•

•

En el cas d'autoritzacions de períodes anuals, de l'1 d'octubre al 15 de novembre de l'any natural
anterior a aquell que es sol·licite l'autorització per a ocupar la via pública de caràcter anual, 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..
Les restants sol·licituds de temporada (semestral i trimestral) es realitzaren com a mínim amb un
mes d'antelació a l'inici del període d'ocupació sol·licitat.

No obstant les autoritzacions per períodes anuals seran compatibles amb les de caràcter temporal.
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8.3 La sol·licitud d'autorització es presentarà acompanyada dels següents documents:
a) Llicència d’obertura y posada en funcionament de l’establiment.
b) Plànol d’on es sol·licita l’ocupació de la via pública detallant:
b.1) Situació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar y dades constructives en el
cas de tancaments.
b.2) Línia de façana de l’establiment i, si escau, dels locals veïns amb les seues respectives
autoritzacions.
b.3)Indicació de si es tracta d’una vorera o de calçada.
b.4) Elements existents en la via pública.
b.5) En places y zones de vianants indicar l’espai a ocupar pel conjunt de taules y cadires
que pretén en posició de prestació del servei a l’usuari.
b.6) Indicació de la superfície d’ocupació sol·licitada.
c) Pòlissa del segur de responsabilitat civil general e incendis així com l’últim rebut pagat.
d) Certificat de la Tresoreria municipal d’estar al corrient amb les obligacions tributàries.
e) Qualsevol altre que s’estime en cada cas convenient.
Els citats documents exigits hauràn de ser originals o fotocòpies compulsades, en cas contrari no
assortirà efectes.
Article 9. Tramitació de l’expedient
9.1 La sol·licitud d’ocupació de la via pública amb taules, cadires y elements accessoris s’acompanyarà
de la documentació a que fa referència l’artícle 8.3 de la present ordenança. En cas que els serveis
municipals comprovaren la falta de la documentació exigida es requerirà a l’interessat als efectes que en el
termini de 10 dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents exigits advertint-li que en cas contrari
se li tindrà per desistit de la seua petició.
9.2 Una vegada rebuda la sol·licitud d’ocupació de la vía pública junt amb tota la documentació exigida
es sol·licitarà l’emissió dels següents informes: serveis tècnics, policia local y secretaria municipal. ELs citats
informes són facultatius i no vinculants y hauran de ser evacuats en el termini màxim de 10 dies hàbils
següents a la seua sol·licitud. De no emetre’s l’informe en el termini assenyalat, y sense perjuidici de la
responsabilitat en que incórrega el responsable de la demora, es podran prosseguir les actuacions.
9.3 Completat l’expedient es remetrà a l’Alcaldia municipal o òrgan en qui delegue a l’efecte de la
resolució de la petició. L’autorització d’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements accessoris
quedarà condicionada al pagament de la taxa corresponent i qualsevol altre ingrés de dret públic a aquest
efecte juntament amb la notificació de la resolució s’adjuntarà la carta de pagament a l’efecte de que
l’interessat procedisca al pagament en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la resolució de la
petició. Una vegada aportat el document justificatiu del pagament es procedirà per l’Ajuntament al
lliurament dels cartells acreditatius de l’autorització municipal.
9.4 El termini màxim de resolució i notificació serà de tres mesos.
Article 10. Règim de l’autorització.
El règim aplicable a l’autorizació per a ocupar la via pública amb taules y cadires serà el següent:
1- Los titulars de la llicència hauran de delimitar la zona d’ocupació mitjançant la següent senyalització:
•
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Senyalització horizontal.- Els serveis municipals en coordinació amb la Policia Local, duran
a terme la delimitació y senyalització de l’espai autoritzat, mitjançant traç en “L”, de 30 cm. de
costat pintat en els cantons amb pintura indeleble fosforescent. Es diferenciaran els tipus
d’autorizació amb diferents colors:
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•


Anual.- color VERD.

De Temporada.- color ROIG.
Senyalització vertical. Únicament es realizarà en el cas que l’ocupació es realitze en zones
d’estacionament de vehicles. La citada senyalizació vertical consistirà en cartells homologats
per l’Ajuntament y facilitats per aquest juntament amb la llicència, que contindran el senyal de
prohibició d’estacionament al fet que es referix el catàleg de senyals de tràfic arreplegat en el
Reglament General de Circulació, amb indicació del tipus de llicència, els metres concedits i
l’horari de la prohibició d’estacionament. cartells es situaràn, adherits, a la façana de
l‘establiment, delimitant els extrems de l’espai destinat a l’ocupació. Quan tals cartells no
pueguen col·locar-se en la façana del local o establiment, l’Ajuntament instalarà la citada
senyalització sobre suport rígid amb pals metàlics galvanitzats, de secció rectangular de 40 x 80
mm., situats en la vorera, junt a la façana del local o establiment. El suport rígid, els cantos dels
quals seran roms, estarà situat a un mínim de dos metres d’altura sobre el sòl, prenent com
referència l’aresta inferior del suport. Les despeses d’instal·lació aniran a càrrec de l’interessat
qui haurà de pagar la corresponent taxa, sent la brigada d’obres l’encarregat de la seua
instal·lació.
La senyalització vertical serà retirada pel titular de l’autorització una vegada conclòs el període
de vigència de la mateixa. En defecte d’això, la retirada es realitzarà per l’Administració
Municipal que repercutirà els costos al titular de la llicència.

2- Les taules i cadires hauran de reunir les característiques establertes en la present ordenança,
devent disposar cada taula d’un cendrer a l’efecte de poder mantenir la vía pública en condicions
d’higiene y ornament públic.
3- A precari y sene que puga excedir dels períodes autoritzats.
4- Excepte el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
5- Exclusivament per a la instal·lació de taules, cadires i elements accessoris que figuren en
l'autorització sempre que complisquen els requisits d'homologació assignats a aquesta via.
6- Per superfície màxima a ocupar i determinació geomètrica de la ubicació de les instal·lacions.
7- La citada autorització no habilitarà l'ús de cap dispositiu d'emissió acústica
Article 11. Obligacions del titular.
Són obligacions del titular de l’autorizació d’ocupació de taules, cadires y elements accessoris:
1-Col·locar en l’exterior de la porta de l’establiment adossada a façana i degudament protegida el
plànol i l’autorització municipal, de conformitat amb el que es disposa en la present ordenança.
2- Retirar el mobiliari fora de l'horari de la terrassa, excepte en el cas que tinga autoritzada una zona
de magatzematge on haurà de situar el mobiliari autoritzat quedant la resta de la terrassa lliure.
3- 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 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, tot açò sense
dret al fet que se li indemnitze.
4- Obeir les indicacions que la policia local realitze respecte la ubicació o fins i tot la retirada del
mobiliari per al correcte desenvolupament d'actes festius, manteniment d'ordre públic, o qualsevol
altra circumstància que degudament motivada ho justifique, sense dret a la indemnització.
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5- Mantenir en condicions de neteja, salubritat i ornament, tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
6- Desenvolupar l'activitat en els termes de la normativa d'espectacles, establiments públics i
activitats recreatives i de prevenció de la contaminació acústica i amb subjecció a aquestes normes.
7- No instal·lar aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, tals com a equips de música,
televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics, karaokes, etc.), així com no
emetre sorolls cap a la via pública per cap mitjà.
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Article 12. Drets del titular.
Tindrà dret a ocupar l’espai autoritzat i a exercir l’activitat amb subjecció als termes de l’autorització de la
llicència d’activitat del local que li serveix de suport, d’aquestes normes y altres que li resulten d’aplicació.
Article 13. Extinció de l’autorització.
L’autorizació per a l’ocupació de taules, cadires y elements accessoris s’extinguirà pels següents motius:
1. En tot cas al final del termini màxim pel que s’atorga l’autorització.
2. Per renúncia del subjecte autoritzat degudament comunicada per escrit.
3. Quan la llicència municipal d'obertura i/o posada en funcionament del local del que depèn
s'hagués extingit per qualsevol causa, es trobara suspesa o es trobés privada d'efectes per
qualsevol circumstància.
4. Per revocació de la mateixa com a conseqüència de la instrucció i resolució del corresponent
expedient sancionador.
En cap cas portarà causa d'indemnització a favor del titular autoritzat i l'extinció operarà
automàticament.

TÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR
Article 14. Objecte y règim jurídic.
14.1 L'incompliment de les normes contingudes en aquesta ordenança i en les altres disposicions
reguladores de la matèria donarà lloc al corresponent procediment sancionador.
14.2 No es podrà imposar sanció alguna sense prèvia tramitació de l'expedient a aquest efecte. El
procediment sancionador es regirà pel que es disposa en els Articles 127 a 138 de la LRJPAC (30/1992 de
26 de novembre), desenvolupats pel Reial decret 1.398/1993 de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, i resta de normativa que puga ser aplicable.
14.3 El qual serà iniciat, bé d'ofici per la pròpia Administració Municipal, en virtut de la funció inspectora i
de comprovació pròpia de la seua competència, o a instància de part mitjançant la denúncia per escrit
Article 15. Infraccions.
15.1 Es consideraran infraccions administratives els actes o omissions que contravinguen l'establit en la
present ordenança.
15.2 Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, conforme s'estableix a continuació:
a) Són infraccions molt greus les següents:
1. La reiteració per dues vegades en la comissió de faltes greus en el mateix any natural.

8

Ordenança municipal d’Ocupació de la via pública amb taules, cadires y elements accessoris.

Aprovada en sesió plenària de 25 de novembre de 2008 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València n. 23
de 28 de gener de 2009.
La secretària general
Olivia Martínez García

Plaça Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

b) Són infraccions greus les següents:
1. L’ocupació de major superfície de la’autoritzada sempre que siga superior al 50 %.
2. Desobeir les ordres de l’autoritat municipal o els seus agents competents sempre que cause
perjudici per a l’utilització d’altres serveis.
3. Ocupar la via pública amb taules, cadires y elements auxiliars mancant de la preceptiva autorització
administrativa.
4. Ocupació de la via pública amb taules i cadires fora de l’horari establert en la normativa que li siga
d’aplicació.
5. La no exhibició de les autoritzacions corresponents a les autoritats, agents e inspectors municipales
que la sol·liciten.
6. La reiteració per dues vegades en la comissió de faltes lleus en el mateix any natural
c) Són infraccions lleus las següents:
1. L’ocupació de major superfície de l’autoritzada sempre que no excedisca del 50%.
2. El no manteniment de la zona ocupada en condicions d'higiene i ornato públic.
3. La col·locació d'elements que impedisquen o dificulten l'accés a edificis, locals comercials, serveis,
pas de vianants, eixides d'emergències i uns altres d'anàloga naturalesa; així com qualsevol
ocupació que impedisca o dificulte l'ús de boques de reg, hidrantes, registres de clavegueram,
parades de transport públic, centres de transformació, arquetes de registre dels serveis públics i uns
altres d'anàloga naturalesa.
4. Vulneració del que es disposa en aquesta ordenança.
5. Desobeir les ordres de l'autoritat municipal o els seus agents competents sempre que no cause
perjudici per a la utilització d'altres serveis.
6. Qualsevol altra que no estiga qualificada com a greu o molt greu.
Article 16. Responsables.
Els titulars de la instal·lació seran els únics responsables dels danys que amb motiu dels aprofitaments
autoritzats en aquesta Ordenança puguen ocasionar-se sobre les persones o coses, així com dels
desperfectes que puguen produir-se en el paviment o instal·lacions de la via pública, quedant subjecte el
beneficiari de l'autorització al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació dels mateixos,
que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments autoritzats.
Article 17 . Sancions
17.1 Les comissions de les infraccions de la present ordenança seran sancionades:
•

Infraccions molt greus, es sancionaran amb:
o

Multa de 1.501 € fins 3.000 euros.

o Revocació de l’autorizació pel període que l'haja sol·licitat sense possibilitat de
sol·licitar una nova autorització durant el mateix any natural i sense dret a la devolució de
la/es taxa/es abonades pel període que reste fins a la seua finalització.
•

•

Infraccions greus, es sancionaran amb:
o

Multa de 751 € fins1.500 euros.

o

Suspensió temporal de l’autorizació.

Infraccions lleus: fins 750 euros o advertència
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17.2 Per a determinar la cuantia o naturalesa de la sanció que ha d’imposar-se s’atendrà als següents
criteris:
1. La naturalesa de la infracció.
2. Trastorn produït.
3. El grau d’intencionalitat.
4. La reincidència en la comissió d’infraccions.
5. La reiteració, encara no sancionada prèviament, en la comissió de la mateixa infracció.
17.3 Per a aplicar els criteris en la graduació de les sancions i respectant els límits establerts en l’apartat
1 d’aquest article, l’órgan competent per a sancionar deurà ponderar que la comissió de la infracció no
resulte més beneficiosa per a l’infractor que l’incumplimient de les normes infringides.
Article 18. Mesures cautelars.
18.1 Sense perjudici de la sanció que corresponga, l'Ajuntament podrà disposar la retirada dels elements
que manquen d'autorització, reposant les coses a l'estat originari. Les ordres de desmuntatge o retirada
hauran de complir-se pels titulars dels establiments en el termini establit en la resolució, transcorregut el
qual els serveis municipals podran procedir a la retirada d'aquests elements que hauran de quedar
dipositats en els magatzems municipals, sent a càrrec del titular les despeses ocasionades.
18.2 No obstant això, podran ser retirats immediatament els elements sense necessitat d'avís previ al
titular en el cas de terrasses col·locades sense autorització quan puguen suposar un risc greu per a la
seguretat vial i ordre públic, tot açò sense perjudici de la sanció que siga procedent i de l'abonament de les
despeses que açò ocasione.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les sol·licituds d'ocupació de la via pública amb taules i cadires regulada en la present ordenança de
caràcter anual per a l'any 2009 es presentaran en els 30 dies naturals següents al fet que es produïsca
l'entrada en vigor de la present Ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Capítol VIII (Articles 36 al 42) regulador de la “Ocupació de la via pública amb taules i
cadires” del TÍTOL II de l'Ordenança municipal de l'Ajuntament de Benifaió reguladora de l'Ocupació de Via
Pública.
Respecte el TÍTOL I (Article 1-4) relatiu a “Normes Generals” de l'Ordenança municipal de l'Ajuntament de
Benifaió reguladora de l'Ocupació de Via Pública no serà aplicable a les autoritzacions d'ocupació de la via
pública amb taules i cadires que es regiran per la *presnete ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor quan s'haja publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de València i haja transcorregut el termini previst en el Article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

La secretària general

Olivia Martínez García
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ANEXO I. Definiciones
Sombrilla: elemento portátil de cubrición y protección de la incidencia solar o viento en espacios abiertos
anclado a una base de madera o metal.
Toldo: elemento de cubrición y protección de la incidencia solar de espacios abiertos anclado a la
fachada de una edificación o al suelo por mas de un pie o base metálica o de madera.
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Estufas: aparato destinado a calentar un recinto.
Jardineras: instalación trasladable que sirve para poner plantas de adorno.
Marquesina: construcción fija protegida por los lados y cubierta, destinada a guardar del sol y la lluvia a
los usuarios.
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