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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE BINISSALEM

16581 Aprovació definitiva modificació ordenança regladora instal.lació de terrasses de vetlladors

Transcorregut el termini d’exposició pública de la modificació de l’ “ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
, sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’haINSTAL·LACIÓ DE TERRASSES DE VETLLADORS”

transformat en definitiu i es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada modificació, tot això en compliment de l’establert a l’article
103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de règim local de les Illes Balears, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini
previst a l’article 113 de l’esmentada Llei.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES DE VETLLADORS

“...”.

“Art. 3

Allà on diu:

que haurà d’obtenir la corresponent llicència segons la normativa urbanística

Ha de dir:

prèvia presentació de la declaració responsable d’inici d’activitat i control posterior, a efectes de verificar el compliment de la normativa
reguladora de la mateixa activitat, a través de la corresponent llicència o autorització.

Art. 5 a)

Allà on diu:

taxa per ocupació de la via pública amb vetlladors

Ha de dir:

taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

Art. 6.5)

Allà on diu:

previ a la llicència,

Ha de dir:

previ a la llicència o autorització

Art. 9

Allà on diu:

Els  de terrasses podran instal·lar-se durant el període comprès entre el 1 de març al 31 d’octubre,vetlladors

Ha de dir:

Els  de terrasses podran instal·lar-se durant tot l’anyvetlladors
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Art. 10 a)i b)

Allà on diu:

a) L’horari d’obertura serà a les nou hores.

b) L’horari de tancament serà:

-De diumenge a dimecres, ambdós inclosos, fins a la 23.00 hores.
-Dijous, fins a les 23.30 hores.
-Els divendres, dissabtes i vespres de dies festius fins a les 24.00 hores.

Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre els establiments podran ampliar el seu horari de tancament en una hora.

Ha de dir:

a) L’horari d’obertura serà a les 08.00 hores.

b) L’horari de tancament serà:

-De diumenge a dimecres, ambdós inclosos, fins a la 23.30 hores.
-Dijous, fins a les 24.00 hores.
-Els divendres, dissabtes i vespres de dies festius fins a les 00.30 hores

Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre els establiments podran ampliar el seu horari de tancament en 1/2 hora, respectant en tot
moment l’establert a l’ordenança relativa a la protecció de l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions (boib 13/04/10).

Art. 12

Allà on diu:

-El titular de la llicència haurà de tenir en tot moment a la disposició dels Agents de l’autoritat, la llicència per a l’exercici de l’activitat en els
quals s’indica el nombre de  i/o ombrel·les autoritzats i la seva col·locació concretavetlladors

Ha de dir:

-El/la titular de l’autorització haurà de tenir en tot moment a la disposició dels/les Agents de l’autoritat, la declaració responsable, fins a
l’obtenció de l’autorització o llicència per a l’exercici de l’activitat (la qual haurà d’estar també a disposició dels agents de l’autoritat) en els
quals s’indica el nombre de vetlladors i/o ombrel·les autoritzats i la seva col·locació concreta

Art. 13

Allà on diu:

Les ocupacions temporals de terrenys definides en l’article 1 de la present Ordenança, es subjectaran en tot cas a prèvia llicència municipal,
que es concediran excepte el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Les llicències es podran sol·licitar en qualsevol moment i hauran d’esser renovades per terminis anuals”

Ha de dir:

Les ocupacions temporals de terrenys definides en l’article 1 de la present Ordenança, es subjectaran a la prèvia declaració responsable
d’inici d’activitat i control posterior, a efectes de verificar el compliment de la normativa reguladora de la mateixa activitat, a través de la
corresponent llicència o autorització, que es concediran excepte el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Les llicències es podran sol·licitar en qualsevol moment.

Seran renovades automàticament per terminis anuals, no obstant l’Ajuntament podrà denegar dita renovació en els supòsits que quedi
suficientment acreditat a l’expedient instruït a l’efecte, un perjudici per l’interès públic”

Art. 14

S’elimina art. 14
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Art. 14 (abans art. 15)

Allà on diu:

• Fotocòpia de la llicència d’obertura”

Ha de dir:

• Fotocòpia de la llicència d’obertura i funcionament o fotocòpia de la comunicació d’inici d’exercici d’activitat si s’ha sol·licitat mitjançant
declaració responsable.”

Art. 15 (abans art. 16)

Allà on diu:

Condicions generals de la llicència.

1 .La llicència, s’atorgarà a qui ostenti la titularitat de la llicència d’obertura de l’establiment d’hostaleria que limiti amb l’espai exterior que
es pretén ocupar. Aquesta llicència s’entendrà com complementària a la de l’establiment limítrof a la terrassa, pel que podran ser objecte
d’inspecció conjunta o separada, afectant la decisió municipal a tot el conjunt o solament a la part corresponent a la terrassa.

2 . La llicència no podrà ser arrendada, subarrendada ni cedida directa o indirectament en tot o en part.

3 . Quan sorgissin circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d’urbanització, així com d’implantació, supressió o modificació de serveis
públics, l’ajuntament mitjançant resolució motivada podrà revocar la llicència concedida sense dret a indemnització alguna. Igual facultat
arribarà en cas que l’activitat autoritzada es derivin molèsties greus per al tràfic per als vianants, quan es produeixin queixes o reclamacions
per part dels veïns degudament acreditades o denúncies de Policia Local per molèsties de sorolls i per pertorbació del descans nocturn.

5 . El fet d’haver estat titular de llicència en períodes anteriors no genera per a l’interessa’t dret algun en posteriors peticions, ni vincula quant
al nombre d’elements autoritzats.

6 . La llicència d’ocupació de via pública s’entén sense perjudici de l’existència de totes aquelles autoritzacions i llicències que siguin
exigibles a l’establiment per a l’exercici de l’activitat de conformitat amb la normativa en vigor.

Ha de dir:

Art. 15.- Condicions generals de l’autorització.

1 S’atorgarà a qui ostenti la titularitat de la llicència d’obertura de l’establiment d’hostaleria o autorització corresponent, si s’ha sol·licitat
mitjançant declaració responsable, que limiti amb l’espai exterior que es pretén ocupar. Aquesta autorització s’entendrà com complementària
a la de l’establiment limítrofe a la terrassa, pel que podran ser objecte d’inspecció conjunta o separada, afectant la decisió municipal a tot el
conjunt o solament a la part corresponent a la terrassa.

2 . L’autorització no podrà ser arrendada, subarrendada ni cedida directa o indirectament en tot o en part.

3 . Quan sorgissin circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d’urbanització, així com d’implantació, supressió o modificació de serveis
públics, l’ajuntament mitjançant resolució motivada podrà revocar l’autorització. Igual facultat arribarà en cas que l’activitat autoritzada es
derivin molèsties greus per al tràfic per als/les vianants, quan es produeixin queixes o reclamacions per part dels/les veïns/veïnes degudament
acreditades o denúncies de Policia Local per molèsties de sorolls i per pertorbació del descans nocturn.

5 . El fet d’haver disposat d’una autorització en períodes anteriors, que l’hagués donat de baixa, no genera per a la persona interessada, dret
algun en posteriors peticions, ni vincula quant al nombre d’elements autoritzats, pel que haurà de fer una nova sol·licitud.

6 . L’autorització d’ocupació de via pública s’entén sense perjudici de l’existència de totes aquelles autoritzacions i llicències que siguin
exigibles a l’establiment per a l’exercici de l’activitat de conformitat amb la normativa en vigor.

Art. 16 (abans art. 17)

Allà on diu:

1. Faltes lleus:
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c) La vulneració del règim horari disposat per l’art. 8
d) Col·locar els vetlladors fora del període autoritzant en la llicència.
e) L’alteració en les condicions d’ubicació de vetlladors i/o ombrel·les especificada en la llicència.
f) Tot incompliment d’obligacions i vulneració de prohibicions establert en la present ordenança o contemplat en el títol autoritzatori,
no qualificat expressament com falta greu.

2. Faltes greus:

a) La instal·lació d’una terrassa mancant de la preceptiva llicència municipal i sense possibilitat de legalitzar, per contravenir les
condicions conformement a les quals es concedeixen aquests tipus d’instal·lacions.
b) La reiteració per dues vegades en la comissió de faltes lleus.
d) L’alteració en les condicions d’ubicació de vetlladors i/o ombrel·les especificada en la llicència, quan d’això es derivi greu
perjudici per a l’interès públic o per a tercers/es.

3. Faltes molt greus:

a) La reiteració en tres faltes greus.

Ha de dir:

1. Faltes lleus:

c) La vulneració del règim horari disposat per l’art. 10.
d) L’alteració en les condicions d’ubicació de vetlladors i/o ombrel·les especificada en l’autorització.
e) Tot incompliment d’obligacions i vulneració de prohibicions establert en la present Ordenança o contemplat en el títol
autoritzatori, no qualificat expressament com falta greu.

2. Faltes greus:

a) La instal·lació d’una terrassa sense haver obtingut la corresponent autorització una vegada verificat el compliment de la normativa
reguladora de l’activitat.
b) La reiteració per dues vegades en la comissió de faltes lleus en el termini d’un any.
d) L’alteració en les condicions d’ubicació de vetlladors i/o ombrel·les especificada en l’autorització, quan d’això es derivi greu
perjudici per a l’interès públic o per a tercers/es.

3.- Faltes molt greus:

a) La reiteració en tres faltes greus en el termini d’un any.

Art. 17 (abans art. 18).- Sancions.

Allà on diu:

• Faltes lleus: Amb multa de fins a 450 euros.
• Faltes greus: Amb multa de 451 a 900 euros.
• Faltes molt greus: Amb multa de 901 i revocació de la llicència concedida.

Ha de dir:

• Faltes lleus: Amb multa de 50 a 300 euros.
• Faltes greus: Amb multa de 301 a 600 euros.
• Faltes molt greus: Amb multa de 601 a 900. Es podrà revocar l’autorització concedida.

Art. 18 (abans art. 19) Compatibilitat de les sancions.

Allà on diu:

2 . Igualment, si la inspecció comprovés que s’està realitzant major aprofitament de l’autoritza’t, al marge del que resulti de l’expedient
sancionador que s’incoï i que s’obligui a l’interessa’t a ajustar la llicència a les condicions conformement a les quals li va ser atorgada, es
procedirà a liquidar la taxa relativa a l’excés, d’ocupació d’espai públic que correspongui al període que s’ha mantingut la instal·lació no
autoritzada.
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Ha de dir:

2 . Igualment, si la inspecció comprovés que s’està realitzant major aprofitament de l’autoritza’t, al marge del que resulti de l’expedient
sancionador que s’incoï i que s’obligui a l’interessa’t a ajustar l’autorització a les condicions conformement a les quals li va ser atorgada, es
procedirà a liquidar la taxa relativa a l’excés, d’ocupació d’espai públic que correspongui al període que s’ha mantingut la instal·lació no
autoritzada.

Art. 19 (abans art. 20)

Allà on diu:.

Art. 20.- Criteris de graduació.

Ha de dir:

Art. 19.- Criteris de graduació.

Art. 20 (abans art. 21)

Allà on diu:

Art. 21.- Defensa de l’usuari.

Ha de dir:

Art. 20.- Defensa de l’usuari.”

“...”.

El que es fa públic per general coneixement.

  

Binissalem, 19 de setembre de 2014.
   

El Batle,
 Jeroni Salom Munar.
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