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Informe sobre la queixa presentada per D. -----------, basada en els 

següents fets resumits:  

 

En data 25/9/2018, la instant va sol·licitar canvi de titularitat de la 

llicència d'ocupació de terreny d'ús públic de la seua terrassa amb taules i 

cadires de l'establiment sito en el carrer ----------- de Burjassot. 

 

 En data 4/10/2018, va presentar documentació per a unir al seu 

expedient. En data 29/1/2019, va pagar la taxa corresponent per a 

l'ocupació de terreny d'ús públic amb taules i cadires. 

 

Pareix que a causa d'algun error en la informació facilitada , no li van 

explicar una vegada pagada la dita taxa, a on devia de portar tota la 

documentació, per la qual cosa segons pareix no li ha sigut concedida la dita 

llicència, en el moment de la presentació de la present queixa.  

 

Considerant que la queixa reunia els requisits exigits per la Llei 

reguladora d'esta Institució, la mateixa va ser admesa a tràmit. 

 

 En este sentit i amb l'objecte de contrastar l'escrit de queixa, vaig 

sol·licitar en data 16 d'abril de 2019 informe el departament d'Urbanisme.  

Sent que em contesten dient que hi ha un expedient obert i pel tal no 

poden contestar-me. Li torne a remetre un altre escrit sol·licitant que una 

vegada finalitze el dit expedient em faciliten la seua resolució, per a jo 

poder finalitzar la queixa. 

 

Finalment en data 8/05/2019 se'm remet resposta contestant a la 

meua petició, en la que entre altres referix:  

“Ante l'absència de sol·licitud acompanyada de la documentació requerida en 

l'ordenança municipal, no s'ha pogut iniciar cap procediment administratiu 



per a la concessió de la preceptiva autorització d'ocupació del domini públic 

local amb taules i cadires en què conste com interessada D. ---------. Ha de 

ressenyar-se a més que, per aplicació del que establix la vigent ordenança 

municipal, en el seu art, 13, les sol·licituds per a l'ocupació de la via pública 

amb taules i cadires i altres elements autoritzables hauran de formular-se 

anualment, durant els mesos de gener i febrer. Únicament s'admetran 

sol·licituds posteriors quan l'obtenció de la llicència de funcionament es 

produïsca després de l'inici de l'any natural. 

Així, en els antecedents que es troben en poder del Negociat d'Urbanisme, 

consta sol·licitud de canvi de titularitat de llicència d'ocupació de la via 

pública amb taules i cadires formulada per la interessada en data 

25/09/2018, que va ser resolta pel Delegat de l'Àrea d'Urbanisme en data 

02/11/2018, notificada a la interessada en data 05/11/2018, en la que 

clarament es fa constar que el període autoritzat és ”fins a 31/12/2018”, de 

conformitat amb el que establix l'art. 15 de l'Ordenança Municipal en què 

s'establix que les autoritzacions s'atorgaren per un termini no superior a un 

any natural. La dita notificació ha sigut a més ajuntada a la reclamació 

presentada per la interessada.  

CONCLUSIÓN-RESUMEN 

A la vista de tot l'anterior procedix concloure que no és possible 

l'autorització d'una ocupació de la via pública que no s'ha sol·licitat, ja que 

això seria un supòsit de nul·litat de ple dret previst en l'art. 47.1.e) de la 

Llei 39/2015, per dictar-se prescindint totalment i absolutament del 

procediment legalment establert.”  

D'esta resolució he donat trasllat a la interessada a l'efecte de la 

seua constància, a fi que fera les al·legacions que estimara oportunes, sense 

que conste a esta data que les hi haja realizat. 

Arribats a este punt, en atenció al contingut inicial de la queixa i 

l'informe remés, procedisc a resoldre la present queixa basant-se en les 

dades que es troben en poder de li expediente i exposant una seriós de 

raonaments que espere aculla com a fonaments de la recomanació con la que 

finalitzaré.  



Es  cert que la instant va realitzar alguns dels tràmits necessaris per 

al seu negoci, va pagar las taxes de l'ocupació del domini públic municipal 

per a poder tindre la seua terrassa, però va obviar el més important, 

sol·licitar-ho, no va presentar sol·licitud per a això,  d'acord con las normes 

en vigor, no era possible autoritzar-li. 

Si bé, amb l'aprovació, en estos dies últims de la nova Ordenança 

reguladora de l'ocupació del domini públic municipal sí que podria ser 

possible esta autorització, ja que la mateixa prevee casos com este, per 

tant veig una porta oberta a la seua solució ja que el departament 

d'Urbanisme amb esta aprovació, ha fet que siga factible que altres 

professionals que es troben en la mateixa situació puguen regularitzar-la.  

Per tant i a la vista de tot això, he de donar per finalitzada la present 

queixa i procedir al seu arxiu. 

D'este informe, facilitaré còpia a més de la interessada al 

Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Burjassot, a l'efecte de que 

els conste tot el que  s’actuat 

 Però també estime oportú SUGGERIR al Departament d'Urbanisme 

que en la mesura que siga possible segons l'aprovació d'este nou reglament, 

i ja que la instant té pagades les taxes, se li puga concedir la seua llicència 

de terrassa, a fi que el seu negoci es veja entorpit el menor temps possible. 

Li agrairia que em remeta informe en què em manifeste l'acceptació 

de la recomanació que re li va realitzar, o si és el cas, les raons que crega 

oportunes per a no acceptar-les.  

 

Així mateix li faig saber que este informe es publicarà en la pàgina 

web d'esta institució una vegada s'haja notificat a les parts. 

 

 Atentament li saluda. 

 

 

 

 

                 MARIA ZAPATER COSIN 

     SINDICA DE GREUGES DE BURJASSOT 
 


