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SOL·LICITUD D'APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC PER A TERRASSA
SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO PARA TERRAZA

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF / CIF

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
NIF / CIF

Relació / Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça / Dirección
Localitat i província / Localidad y provincia
Telèfon / Teléfono

FAX

CP

Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:
Que sóc titular de l'activitat de / Que soy titular de la actividad de
situada en l'adreça següent / sita en la siguiente dirección
, denominada
Que tinc intenció de: / Que tengo intención de:
Instal·lar una terrassa amb
taules i
Instalar una terraza con

cadires.

mesas y

sillas.

Renovar temporalment una terrassa ja autoritzada, amb les mateixes característiques i condicions
(

taules i

cadires).

Renovar temporalmente una terraza ya autorizada, con las mismas características y condiciones
(

mesas y

sillas).

Modificar les condicions de l'autorització inicial, que consisteix en / Modificar las condiciones de la autorización inicial,
que consisten en
(s'instal·laran

taules i

cadires) / (se instalarán

mesas y

sillas).

Amb la ubicació següent / Con la siguiente ubicación:
Vorera / Acera
Carrer de vianants / Calle peatonal
Una altra / Otra:
Durant un període / Durante un periodo:
Anual (de
a

Bulevard / Bulevar

Calçada / Calzada

Plaça / Plaza

)

*Seran obligatòriament de caràcter anual les terrasses ubicades en la calçada i les que disposen de tendal amb estructura vertical
*Serán obligatoriamente de carácter anual las terrazas ubicadas en la calzada y las que dispongan de toldo con estructura vertical

De temporada (de l'1 de març al 31 d'octubre / del 1 de marzo al 31 de octubre)
Trimestral (de / d'
a
)
Amb instal·lació de tendal amb estructura / Con instalación de toldo con estructura:
Si
No
La documentació que cal aportar s'estableix en el full annex / La documentación que debe aportar se establece en la
hoja anexa.
3. SOL·LICITE / SOLICITO:
Que se’m concedisca la llicència d’aprofitament especial del domini públic per a la terrassa sol·licitada / Que se me
conceda la licencia de aprovechamiento especial del dominio público para la terraza solicitada.
Signatura / Firma
Onda,
de/d'
de
AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així
mateix, us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei
orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por
vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en
la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL / INFORMACIÓN ADICIONAL

GENERAL (per a tot tipus de terrasses) / GENERAL (para todo tipo de terrazas).
- L’autorització d’aprofitament especial del domini públic amb terrassa és una decisió discrecional de
l’Ajuntament, que ha de compatibilitzar el seu ús públic amb l’aprofitament sol·licitat, prevalent en cas
de conflicte l’interés general / La autorización de aprovechamiento especial del dominio público con
terraza es una decisión discrecional del Ayuntamiento, que debe compatibilizar su uso público con el
aprovechamiento solicitado, prevaleciendo en caso de conflicto el interés general.
- L’autorització es concedeix a títol de precari i estarà subjecta a les modificacions que puga decidir
l’Ajuntament, que es reserva el dret a deixar-la sense efecte, limitar-la o reduir-la si hi ha causes que
així ho aconsellen / La autorización se concede a título de precario y estará sujeta a las
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarla sin efecto,
limitarla o reducirla si existen causas que así lo aconsejen.
- No s’autoritzaran terrasses en aquelles zones en què puga suposar algun perill per als vianants, per
al tràfic o per als usuaris de les mateixes / No se autorizarán terrazas en aquellas zonas en las que
pueda suponer algún peligro para los peatones, para el tráfico o para los usuarios de las mismas.
- L’autorització només es podrà concedir al titular de la llicència d’obertura de l’activitat o a qui haja
comunicat prèviament el seu arrendament a l’Ajuntament / La autorización sólo se podrá conceder al
titular de la licencia de apertura de la actividad o a quien haya comunicado previamente su
arrendamiento al Ayuntamiento.
- Les terrasses només es concediran quan siguen accessòries a activitats incloses en l’annex 2.8 de la
Llei 14/2010 / Las terrazas solo se concederán cuando sean accesorias a actividades incluidas en el
anexo 2.8 de la Ley 14/2010.
- S’haurà de complir amb caràcter general els requisits establits en l’article 8 de l’Ordenança / Se
deberá cumplir con carácter general los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ordenanza.
- Els elements autoritzats hauran de complir amb les característiques establides en l’article 10 de
l’Ordenança / Los elementos autorizados deberán cumplir con las características establecidas en el
artículo 10 de la Ordenanza.
- No podrà col·locar-se cap element que dificulte l’accés a edificis, locals comercials o de serveis, pas
de vianants, eixides d’emergència, guals ni que dificulte la visibilitat dels senyals de circulació / No
podrá colocarse elemento alguno que dificulte el acceso a edificios, locales comerciales o de servicios,
paso de peatones, salidas de emergencia, vados ni que dificulte la visibilidad de las señales de
circulación.
- Les boques d’incendis, registres de clavegueram, els hidrantes, etc. hauran de deixar-se
completament lliures per a la seua utilització inmedita pels serveis públics / Las bocas de incendios,
registros de alcantarillado, los hidrantes, etc. deberán dejarse completamente libres para su utilización
inmediata por los servicios públicos.
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- L’autorització es podrà suspendre temporalment en supòsits de celebracions, activitats festives,
culturals, etc / La autorización se podrá suspender temporalmente en supuestos de celebraciones,
actividades festivas, culturales, etc.
- El titular de la instal·lació haurà de col·locar l’autorització atorgada en l’exterior de la porta de
l’establiment adossada a la façana i degudament protegida / El titular de la instalación deberá colocar
la autorización otorgada en el exterior de la puerta del establecimiento adosada a la fachada y
debidamente protegida.
- L'assegurança de responsabilitat civil i d'incendis de la instal·lació haurà de cobrir tot el període de
l'ocupació / El seguro de responsabilidad civil y de incendios de la instalación deberá cubrir todo el
periodo de la ocupación.

TERRASSES AMB TENDAL / TERRAZAS CON TOLDO
- Les terrasses amb tendals en estructura vertical i/o amb ocupació de calçada només podran
sol·licitar-se amb caràcter anual / Las terrazas con toldos en estructura vertical y/o con ocupación de
calzada sólo podrán solicitarse con carácter anual.
- En cas de disposar de tancaments verticals només podran ser opacs des del nivell del sòl fins als
0,90 m d’alcària i no podran dificultar la visibilitat en passos de vianants, ni en l’entrada i eixida de guals
limítrofs ni dificultar la visibilitat de la circulació de vehicles / En caso de disponer de cerramientos
verticales sólo podrán ser opacos desde el nivel del suelo hasta los 0,90 m de altura y no podrán
dificultar la visibilidad en pasos de peatones, ni en la entrada y salida de vados colindantes ni dificultar
la visibilidad de la circulación de vehículos.
- No s’autoritzarà l’ús de tendals amb estructura vertical (marquesines) en el centre històric protegit
durant tot l’any, ni en bulevards des de l’1 d’abril fins al 30 de setembre / No se autorizará el uso de
toldos con estructura vertical (marquesinas) en el centro histórico protegido durante todo el año, ni en
bulevares desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.
TERRASSES EN LA CALÇADA (vies públiques no de vianants) / TERRAZAS EN LA CALZADA
(vías públicas no peatonales)
- Les terrasses amb tendals en estructura vertical i/o amb ocupació de calçada només es podran
sol·licitar amb caràcter anual / Las terrazas con toldos en estructura vertical y/o con ocupación de
calzada sólo podrán solicitarse con carácter anual.
- Quan la terrassa s’ubique contigua a la vorera s'haurà d’instal·lar una tarima que la iguale amb
aquesta, sense que existisca separació entre el rastell i la tarima. Els elements instal·lats hauran de ser
desmuntables i assegurar l’evacuació de les aigües pluvials / Cuando la terraza se ubique contigua a la
acera deberá instalarse una tarima que la iguale con esta, sin que exista separación entre el bordillo y
la tarima. Los elementos instalados deberán ser desmontables y asegurar la evacuación de las aguas
pluviales.
- La terrassa no podrà sobrepassar els límits de la zona d’aparcament (2 m des del cantell exterior del
rastell, en cordó i 4 m en bateria) / La terraza no podrá sobrepasar los límites de la zona de
aparcamiento (2 m desde el borde exterior del bordillo, en cordón y 4 m en batería).
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- Els elements de barrera podran ser de material metàl·lic, vidre de seguretat, de fusta o combinació
d’ells suficientment resistents als esforços horitzontals i hauran d’estar senyalitzats amb balises
reflectores / Los elementos de barrera podrán ser de material metálico, vidrio de seguridad, de madera
o combinación de ellos suficientemente resistentes a los esfuerzos horizontales y deberán estar
señalizados con balizas reflectantes.
- No s’autoritzaran terrasses en calçades amb aparcament variable per mesos o amb zona blava i no
podran ubicar-se enfront de guals, eixides d’espectacles, eixides d’emergència i serveis d’ús exclusiu
de bombers / No se autorizarán terrazas en calzadas con aparcamiento variable por meses o con zona
azul y no podrán ubicarse frente a vados, salidas de espectáculos, salidas de emergencia y servicios
de uso exclusivo de bomberos.
- No es podrà ocupar les voreres, ni impedir la visibilitat de senyals de circulació, ni ocupar passos de
vianants, zones de càrrega i descàrrega, zones junt amb cantons, etc / No se podrá ocupar las aceras,
ni impedir la visibilidad de señales de tráfico, ni ocupar pasos de peatones, zonas de carga y descarga,
zonas junto a esquinas, etc.

TERRASSES EN PLACES / TERRAZAS EN PLAZAS
- La seua ubicació serà estudiada en cada cas concret pels tècnics municipals / Su ubicación será
estudiada en cada caso concreto por los técnicos municipales.
- Només podran sol·licitar autorització els titulars d’establiments amb fatxada en les places / Sólo
podrán solicitar autorización los titulares de establecimientos con fachada en las plazas.
TERRASSES EN BULEVARDS / TERRAZAS EN BULEVALES
- Només podran sol·licitar autorització els titulars d’establiments amb fatxada en els bulevards / Sólo
podrán solicitar autorización los titulares de establecimientos con fachada en los bulevares.
- Hauran de situar-se confrontades amb el local a què són accessòries / Deberán situarse confrontadas
con el local al que son accesorias.
- L’ocupació no podrà excedir la meitat de l’ample del pas de vianants del bulevard, deixant un espai
sense ocupar que compte amb un ample mínim de tres metres / La ocupación no podrá exceder de la
mitad del ancho del paso peatonal del bulevar, dejando un espacio sin ocupar que cuente con un
ancho mínimo de tres metros.
- No s’autoritzarà l’ús de tendals amb estructura vertical (marquesines) en bulevards des de l’1 d’abril
fins al 30 de setembre / No se autorizará el uso de toldos con estructura vertical (marquesinas) en
bulevares desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA SOL·LICITUD D'APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A TERRASSES
DOCUMENTACIÓN COMPLEMETARIA A LA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA TERRAZAS

En tot cas, aportar còpia del NIF de la persona sol·licitant
A) PRIMERA SOL·LICITUD
a) Descripció de la superfície a ocupar expressada en metres quadrats i període de temps d’ocupació sol·licitat.
b) Descripció del mobiliari a ubicar amb indicació del nombre de taules i cadires, i altres elements a instal·lar, com
estufes, ombrel·les, tendals, jardineres, etc., amb indicació dels colors triats.
c) Pla d’ubicació de la terrassa a escala màxima 1:100, en el que es detallarà la longitud de la fatxada de
l’establiment, l’ample i llarg de la terrassa; l’ample del carrer, vorera o lloc de la via pública on es pretén la
instal·lació; ubicació de tots els accessos a vivendes o locals limítrofs amb indicació de les seues dimensions;
elements de mobiliari urbà i enjardinats existents, si és el cas, així com la superfície a ocupar amb la distribució del
mobiliari degudament tancat, justificant que es compleix allò que s’ha indicat en els articles 7 i 8.
d) Justificant que acredite la cobertura de riscos de la instal·lació enfront d’accidents a tercers, mitjançant pòlissa
de responsabilitat civil i d’incendis que cobrisca els possibles riscos que pogueren derivar-se de l'esmentada
instal·lació (i en qualsevol cas amb una cobertura mínima de 20.000 €.). Podrà incloure’s l'esmentada cobertura en
la de l’activitat principal de l’establiment. Es podrà presentar amb posterioritat segons s’indica en l’article 17
(pòlissa i justificació del pagament).
e) Còpia de la llicència municipal d’obertura de l’activitat, del canvi de titular o de la comunicació a l’Ajuntament de
l’arrendament de l’establiment o indicació de l’expedient en què consten.
f) Justificant del pagament de les taxes.
g) En el cas que es pretenga ubicar taules enfront de fatxades immediatament limítrofs s’haurà d’aportar
autorització dels propietaris o inquilins de l’immoble limítrof.
En el cas que es pretenguen instal·lar tendals o semblants s’haurà de presentar a més:
h) Memòria descriptiva de la instal·lació que es pretén (1 còpia en paper i 1 còpia en suport digital), redactada per
tècnic competent, en la que s’inclourà pla de situació a escala 1:1000; plans de definició (plantes, alçats i seccions,
detalls d’ancoratges que garantisquen la provisionalitat de la instal·lació i el seu possible ús per a instal·lacions
futures), tancats i a escala adequada; característiques tècniques i de seguretat, ancoratges, instal·lació elèctrica si
fa falta, i la resta de dades d’interés per a determinar la idoneïtat de la instal·lació, així com el compliment de la
normativa vigent i pressupost de la instal·lació.
i) En el cas que el tendal se sol·licite després de la sol·licitud de terrassa, còpia de l’autorització de la terrassa a
què servirà la instal·lació.
j) Una vegada acabada la instal·lació del tendal s’haurà d’aportar el certificat tècnic en què s’indique que s’han
complit totes les condicions tècniques descrites en la memòria i que compleix amb el que estableix l’Ordenança.

B) SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ

a) Còpia de la llicència municipal d’obertura de l’activitat, del canvi de titular o de la comunicació a l’Ajuntament de
l’arrendament de l’establiment o indicació de l’expedient en què consten.
b) Còpia de la llicència per a la instal·lació de terrasses concedida amb anteriodad o indicació de l’expedient en el
que consta.
c) Justificant del pagament de les taxes.
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA SOL·LICITUD D'APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A TERRASSES
DOCUMENTACIÓN COMPLEMETARIA A LA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA TERRAZAS

d) Justificant que acredite la cobertura de riscos de la instal·lació enfront d’accidents a tercers, mitjançant pòlissa
de responsabilitat civil i d’incendis que cobrisca els possibles riscos que pogueren derivar-se de l'esmentada
instal·lació (i en qualsevol cas amb una cobertura mínima de 20.000 €). Podrà incloure’s la'esmentada cobertura
en l’activitat principal de l’establiment (pòlissa i justificació de pagament).
e) L’Ajuntament podrà requerir l’aportació de la resta de documentació en qualsevol moment per a verificar que es
continuen complint les condicions de l’autorització.

C) SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ INICIAL

a) Còpia de la llicència municipal d’obertura de l’activitat, del canvi de titular o de la comunicació a l’Ajuntament de
l’arrendament d’establiment o indicació de l’expedient en què consten.
b) Còpia de la llicència per a la instal·lació de terrasses concedida amb anterioritat o indicació de l’expedient en
què consta.
c) Justificant del pagament de les taxes.
d) Justificant que acredite la cobertura de riscos de la instal·lació enfront d’accidents a tercers, mitjançant pòlissa
de responsabilitat civil i d’incendis que cobrisca els possibles riscos que pogueren derivar-se de l'esmentada
instal·lació (i en qualsevol cas amb una cobertura mínima de 20.000 €). Podrà incloure’s l'esmentada cobertura en
l’activitat principal de l’establiment (pòlissa i justificació de pagament).
e) Memòria en què s’indique expressament les condicions i característiques que es modifiquen en relació amb
l’autorització concedida amb anterioritat (nombre de taules i cadires, tendals i semblants, superfície a ocupar,
mobiliari urbà...).
f) L’Ajuntament podrà requerir l’aportació de la resta de documentació en qualsevol moment per a verificar que es
continuen complint les condicions de l’autorització.
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA SOL·LICITUD D'APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A TERRASSES
DOCUMENTACIÓN COMPLEMETARIA A LA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA TERRAZAS

En todo caso, aportar copia del NIF de la persona solicitante.
A) PRIMERA SOLICITUD
a) Descripción de la superficie a ocupar expresada en metros cuadrados y periodo de tiempo de ocupación
solicitado.
b) Descripción del mobiliario a ubicar con indicación del número de mesas y sillas, y otros elementos a instalar,
como estufas, sombrillas, toldos, jardineras, etc., con indicación de los colores elegidos.
c) Plano de ubicación de la terraza a escala máxima 1:100, en el que se detallará la longitud de la fachada del
establecimiento, el ancho y largo de la terraza; el ancho de la calle, acera o lugar de la vía pública donde se
pretende la instalación; ubicación de todos los accesos a viviendas o locales colindantes con indicación de sus
dimensiones; elementos de mobiliario urbano y ajardinados existentes, en su caso, así como la superficie a ocupar
con la distribución del mobiliario debidamente acotado, justificando que se da cumplimiento a lo indicado en los
artículos 7 y 8.
d) Justificante que acredite la cobertura de riesgos de la instalación frente a accidentes a terceros, mediante póliza
de responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos que pudieran derivarse de dicha instalación
(y en cualquier caso con una cobertura mínima de 20.000 €.). Podrá incluirse dicha cobertura en la de la actividad
principal del establecimiento. Se podrá presentar con posterioridad según se indica en el artículo 17 (póliza y
justificante de pago).
e) Copia de la licencia municipal de apertura de la actividad, del cambio de titular o de la comunicación al
Ayuntamiento del arrendamiento del establecimiento o indicación del expediente en el que constan.
f) Justificante del pago de las tasas.
g) En caso de que se pretenda ubicar mesas frente a fachadas inmediatamente colindantes se deberá aportar
autorización de los propietarios o inquilinos del inmueble colindante.
En caso de que se pretendan instalar toldos o similares se deberá presentar además:
h) Memoria descriptiva de la instalación que se pretende (1 copia en papel y 1 copia en soporte digital), redactada
por técnico competente, en la que se incluirá plano de situación a escala 1:1000; planos de definición (plantas,
alzados y secciones, detalles de anclajes que garanticen la provisionalidad de la instalación y su posible uso para
instalaciones futuras), acotados y a escala adecuada; características técnicas y de seguridad, anclajes, instalación
eléctrica si se precisa, y demás datos de interés para determinar la idoneidad de la instalación, así como el
cumplimiento de la normativa vigente y presupuesto de la instalación.
i) En caso de que el toldo se solicite con posterioridad a la solicitud de terraza, copia de la autorización de la
terraza a que servirá la instalación.
j) Una vez terminada la instalación del toldo se deberá aportar el certificado técnico en el que se indique que se
han cumplido todas las condiciones técnicas descritas en la memoria y que cumple con lo establecido en la
Ordenanza.

B) SOLICITUD DE RENOVACIÓN
a) Copia de la licencia municipal de apertura de la actividad, del cambio de titular o de la comunicación al
Ayuntamiento del arrendamiento del establecimiento o indicación del expediente en el que constan.
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA SOL·LICITUD D'APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A TERRASSES
DOCUMENTACIÓN COMPLEMETARIA A LA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA TERRAZAS

b) Copia de la licencia para la instalación de terrazas concedida con anteriodad o indicación del expediente en el
que consta.
c) Justificante del pago de las tasas.
d) Justificante que acredite la cobertura de riesgos de la instalación frente a accidentes a terceros, mediante póliza
de responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos que pudieran derivarse de dicha instalación
(y en cualquier caso con una cobertura mínima de 20.000 €). Podrá incluirse dicha cobertura en la actividad
principal del establecimiento (póliza y justificante de pago).
e) El Ayuntamiento podrá requerir la aportación del resto de documentación en cualquier momento para verificar
que se siguen cumpliendo las condiciones de la autorización.

C) SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN INICIAL

a) Copia de la licencia municipal de apertura de la actividad, del cambio de titular o de la comunicación al
Ayuntamiento del arrendamiento de establecimiento o indicación del expediente en el que constan.
b) Copia de la licencia para la instalación de terrazas concedida con anteriodad o indicación del expediente en el
que consta.
c) Justificante del pago de las tasas.
d) Justificante que acredite la cobertura de riesgos de la instalación frente a accidentes a terceros, mediante póliza
de responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos que pudieran derivarse de dicha instalación
(y en cualquier caso con una cobertura mínima de 20.000 €). Podrá incluirse dicha cobertura en la actividad
principal del establecimiento (póliza y justificante de pago)
e) Memoria en la que se indique expresamente las condiciones y características que se modifican en relación con
la autorización concedida con anterioridad (número de mesas y sillas, toldos y similares, superficie a ocupar,
mobiliario urbano...).
f) El Ayuntamiento podrá requerir la aportación del resto de documentación en cualquier momento para verificar
que se siguen cumpliendo las condiciones de la autorización.

