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ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE URBÀ REGULADORA DE 
LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES I D’ELEMENTS DE PUBLICITAT 

COMERCIAL DEL MUNICIPI DE LA VILA JOIOSA 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
Secció Primera. De l'aplicació general 
 
Article 1. Objecte de l'Ordenança 
La present Ordenança té com a objecte, en el marc de les competències municipals que li 
atorga l'article 25 de la vigent Llei reguladora de les bases del règim local, establir mesures de 
millora del paisatge urbà que afecten tot tipus d'instal·lacions lligades a l'activitat empresarial. 
 
Article 2. Finalitats 
És, per tant, objectiu d’esta Ordenança actuar sobre l'estètica de la via pública en sentit ampli, 
que comprenen tots aquells elements que condicionen la imatge exterior d’esta, sitis tant en 
aquelles zones de naturalesa pública com privada, sempre que siguen visibles des de la via 
pública i, per tant, condicionen l'equilibri estètic de la ciutat. 
 
Queden sotmesos a les normes d’esta Ordenança, els espais exteriors de locals comercials, 
despatxos professionals de qualsevol tipus oberts al públic, i d'oferta turística complementària 
per mitjà de la regulació de les qualitats i de la tipologia dels conjunts de terrasses, que 
comprenen taules, cadires, expositors, tendals i la resta d'elements de mobiliari que 
normalment s'instal·len en el seu entorn, siguen de tipus funcional o decoratiu, així com de 
qualsevol tipus d'element publicitari o de senyalització, especialment els rètols dels 
establiments, siti en qualsevol punt de l'exterior; a fi que s'adapten progressivament a les 
demandes de qualitat actuals i previsibles en un futur, amb la finalitat d'evitar un deteriorament 
de la imatge i estètica del municipi, conformat per múltiples elements i espais de qualsevol 
naturalesa. 
 
Article 3. Àmbit d'actuació 
A l'efecte d’esta Ordenança, es considera com a àmbit d'actuació totes les terrasses d'hoteleria, 
locals comercials i despatxos professionals de qualsevol tipus, així com zones de propietat 
pública o privada, incloses les zones ocupades per tot tipus de franquícies i altres fórmules 
jurídiques de relativament nova implantació, que incidixen en els elements que les conformen, i 
tots els suports de publicitat, ja siguen rètols, anuncis, senyals indicatius, etc., sempre que 
estiguen lligats a l'activitat empresarial. 
 
Article 4. Delimitació de l'àmbit d'actuació 
La present Ordenança regularà, en els seus aspectes substantiu i procedimental, les 
condicions i els requisits necessaris per a la instal·lació i el funcionament dels elements descrits 
en l'article 2, en la seua accepció més àmplia: conjunts de terrasses, taules, cadires, tendals, 
marquesines, pèrgoles, mampares i jardineres d'ús hoteler en les vies i en els terrenys públics, 
així com en aquelles zones privades vistes des de la via pública; al mateix temps, tots aquells 
elements o suports de publicitat, com ara rètols, anuncis lluminosos, senyals indicatius, etc. 
 
Tot això sense perjuí de les competències i dels procediments establits per altres 
administracions públiques per a l'atorgament de la preceptiva autorització o concessió per a 
l'ocupació, quan afecten béns aliens al domini públic municipal. 
 
Article 5. Llicència municipal 
Tots els actes d'instal·lació de conjunts de terrasses d'hoteleria i comercials, i elements de 
publicitat exterior, estaran subjectes a prèvia llicència municipal i al pagament de les exaccions 
fiscals fixades en l'Ordenança fiscal, amb les particularitats de les situades en domini públic 
municipal que, a més, requeriran de l'autorització corresponent. 
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La competència per a l'atorgament de les llicències correspon a l'alcalde, però poden ser 
objecte de delegació. 
 
Les llicències es concediran excepte el dret de propietat, i sense perjuí de tercers, i seran 
essencialment revocables per raons d'interés públic. Les dites llicències no podran ser 
arrendades ni cedides, ni directa ni indirectament, totalment o parcialment. 
 
Article 6. Sol·licitants de la llicència 
Podran optar a la seua instal·lació tots els empresaris del ram de l'hoteleria, serveis i comerç, 
així com tots els empresaris del ram de la indústria en el sòl així qualificat, que disposen de 
l'instrument ambiental corresponent (comunicació ambiental o llicència ambiental, segons siga 
procedent) i de l'autorització d'inici d'activitat o de llicència d'obertura, i que no tinguen deutes 
reconeguts amb la Hisenda municipal. 
 
Article 7. Terrasses 
Els locals o establiments que desitgen disposar de terrasses o d’instal·lacions a l'aire lliure 
annexes a l'establiment principal hauran de disposar de la corresponent llicència municipal que 
podrà limitar l'horari d'ús d'eixes instal·lacions i, en tot cas, la pràctica de qualsevol activitat que 
supose molèsties per als veïns. 
 
A l'efecte d'esta Ordenança, es considera que la terrassa és un complement de l'establiment 
d'hoteleria siti en un immoble, el negoci principal del qual es desenvolupa en l'interior de 
l'establiment, i es distingixen aquelles que s'ubiquen en espai privat o en espai públic subjectes 
a concessió. 
 
Article 8. Terrasses en espai privat 
Per a les terrasses pertanyents a conjunts immobiliaris i arquitectònics privats visibles des de la 
via pública, com ara comunitats de propietaris, urbanitzacions i assimilats, que, per tant, 
recauen en l'àmbit de la present Ordenança, es requerirà llicència municipal amb un informe 
previ favorable de la Comissió d'Estètica Exterior (d'ara endavant, CEE), la qual atendrà per a 
la seua emissió a raons de qualitat i protecció del conjunt paisatgístic en què s'hi enclave. 
 
Article 9. Terrassa en espai públic subjectes a concessió 
El procediment per a la tramitació de la llicència fixada en la present Ordenança per a l'exercici 
d'activitats, en domini públic municipal subjectes a concessió, serà substituït pel que 
s'establisca en els plecs de contractació administrativa corresponents. 
 
Article 10. Assegurança de responsabilitat civil 
El titular de la llicència d'instal·lació dels elements fixats en la present Ordenança serà 
responsable dels danys que puguen ser ocasionats per la dita instal·lació, ha d'arbitrar totes 
aquelles mesures que s'apliquen en matèria de seguretat, i ha d'acreditar a tals efectes tindre 
cobert el risc de responsabilitat civil amb la corresponent pòlissa d'assegurances, com a 
condició prèvia a l'atorgament de la llicència. 
 
Article 11. Documentació a presentar junt amb la sol·licitud de llicència 
Les sol·licituds de llicència municipal es presentaran acompanyades de la documentació 
següent: 
- Plànol de situació i d’emplaçament, referit a l'ordenació detallada vigent Pla general 

d’ordenació urbana de la Vila Joiosa. 
- Plànol de planta degudament tancat, prou explicatiu en què es reflectisca la superfície a 

ocupar, els elements a instal·lar (taules, cadires, parasols, mampares, jardineres, etc.), amb 
indicació de les dimensions de voreres, espai lliure per al trànsit de vianants previst, 
distàncies a vies de trànsit rodat i passos de vianants, ubicació de mobiliari urbà existent 
(senyals, fanals, arbres, bancs, etc.) i, en general, qualsevol circumstància que amb motiu de 
l'ocupació es veja afectada. 
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- Fotografies, característiques tècniques dels elements a instal·lar i descripció dels materials i 
colors previstos. 

- Projecte tècnic per a la instal·lació de tendal, marquesina, pèrgola i/o rètol, subscrit pel 
tècnic competent, i visat pel seu col·legi oficial, que necessàriament contindrà: 
o Memòria justificativa en què s'acredite l'adequació de l'element a instal·lar a la present 

Ordenança, sense incórrer en cap de les prohibicions assenyalades en el seu articulat. 
o Memòria descriptiva dels elements a instal·lar, especificant dimensions, sistema de 

muntatge, justificació tècnica dels elements estructurals sustentadors necessaris per a 
la seua estabilitat i seguretat, hipòtesi de càlcul i seguretat enfront de l'acció del vent. 

o Plànols de planta, de secció i d’alçats, tant de l'element com de les façanes, 
tancaments o elements verticals sobre els quals s'instal·le, en els quals es reflectisquen 
exactament les projeccions. 

o Mesuraments i pressupost. 
o Fotografies a color de les façanes o mitgeres de l'edifici sobre les quals es realitze la 

instal·lació de l'element, preses des de la via pública, de manera que permeta la 
perfecta identificació d’este. 

- Còpia de la cartolina acreditativa de l'inici d'activitat o de la llicència d'obertura de 
l'establiment, en cas d'estar sotmesa a estes. 

- Certificat de no tindre deutes reconeguts amb la Hisenda municipal. 
- Autorització expressa dels titulars de les activitats que s'exercisquen en els locals limítrofs, 

quan la terrassa es pretenga instal·lar enfront de la seua façana. 
- Autorització de la comunitat de propietaris per a la instal·lació de tendals en façana per 

tractar-se d'element comú. 
- Acreditació de la propietat, títol jurídic o autorització de la comunitat de propietaris que 

habilite per a la utilització privativa de l'espai, en el cas d'ocupació d'espai lliure privat. 
- Acreditació de l'autorització d'ocupació de domini públic corresponent, si és el cas. 
- Acreditació del depòsit previ de la taxa corresponent. 
- Justificant d'assegurança de responsabilitat civil, en quantia suficient per a cobrir els riscos 

que puguen derivar-se de la instal·lació. 
 
Les taxes que resulten de l'aplicació de les distintes tarifes es consideraran meritades en el 
moment de la concessió de l'autorització i, successivament, el primer dia de cada un dels 
períodes naturals a què se subjecta la tarifa del preu. 
 
 
Article 12. Vigència de les llicències 
Les llicències tindran com a vigència el període que se sol·licite, com a màxim un any natural, i 
seran renovables, a petició de l'interessat, sempre que acredite que ha efectuat el pagament de 
l'exacció fiscal  
corresponent, que no han variat els requisits i circumstàncies tingudes en compte per a 
l'autorització de l'any anterior, i sempre que no haja sigut objecte de sanció ferma per infracció 
greu. 
 
Quan sorgiren circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d'urbanització, d'implantació, de 
supressió o de modificació de serveis o de celebració d'actes públics o privats, es podrà 
revocar, modificar o suspendre temporalment l'autorització concedida, sense dret a 
indemnització a favor de l'interessat. 
 
 
Article 13. Modificacions de llicència 
En el cas que s'acordara la renovació, els interessats a modificar allò que s'ha autoritzat l'any 
anterior hauran de sol·licitar-ho expressament en el termini que s'establisca a este efecte, i 
acompanyar la documentació que procedisca d'acord amb la descrita en l'article 11 per a la 
presentació de sol·licituds de llicència. 
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Secció Segona. De les mesures de qualitat 
 
 
Article 14. Mesures de qualitat 
Les mesures de qualitat hauran d'ajustar-se al que establixen els articles anteriors i al nivell 
perseguit per l'Ajuntament de la Vila Joiosa. A estos efectes: 
 

1. No es permetrà la instal·lació de mobiliari i la resta d'elements objecte d’esta Ordenança 
deteriorats o de baixa qualitat que representen un menyscabament per a l'estètica exterior. 

2. Aquells establiments que, per la naturalesa de la seua activitat, siguen especialment 
generadors de residus, embolcalls, papers, etc., hauran de col·locar papereres o recipients 
adequats per al depòsit pels usuaris. 

3. Cap d'estos elements ostentarà rètols o senyalitzacions de propaganda que no siga la 
mateixa de l'establiment. 

4. Els materials a utilitzar en el mobiliari de les terrasses seran: ferro, acer inoxidable, alumini, 
plàstics d'alta qualitat, fusta, vimen, canya de bambú i d’altres naturals 

5. Els parasols seran de tela, lona natural o plastificada, o un altre tipus de materials naturals. 
6. Els rètols i un altre tipus d'elements objecte de la present Ordenança seran retirats quan 

cessament l'activitat empresarial, i ha de quedar tot en el seu estat original. 
7. La disposició dels rètols i aparadors, o vista exterior, dels locals objecte d'esta Ordenança 

han de guardar una estètica i un ordre adequats, a més de les condicions de neteja i 
d’higiene acceptables per a la seua vista des de l'exterior. 

8. Els titulars conservaran i cuidaran la neteja, presentació i bon ordre, tant de terrasses i 
zones privades o via pública ocupada, com dels seus elements, independentment del tipus 
de local o activitat. 

9. La instal·lació d'unitats exteriors d'aire condicionat en façana visible des de via pública 
s'efectuarà en l'interior d'establiment comercial, per mitjà d’un buit en façana i amb la 
col·locació d’una reixeta enrasada i de color semblant al de la façana, a fi de reduir 
l'impacte visual i millorar l'estètica exterior del conjunt arquitectònic, tot això per a garantir 
que no es produiran molèsties per sorolls, vibracions i emissió d'aire calent a vianants. 

10. La publicitat, la informació, els rètols, etc., almenys, hi seran en un dels idiomes oficials 
de la Comunitat Valenciana. 

 
Als efectes assenyalats en els articles anteriors, per iniciativa pròpia de l'Ajuntament, o per 
proposta de les organitzacions empresarials, es podrà aprovar un catàleg de mobiliari i la resta 
d'elements inclosos en la present Ordenança. 
 
 
TÍTOL II. DELS ELEMENTS 
 
CAPÍTOL I - DELS CONJUNTS DE TERRASSES EN GENERAL 
 
Secció Primera. Dels tendals i parasols. 
 
Article 15. Col·locació de parasols 
Amb caràcter general, en les terrasses només s'autoritzarà la col·locació de parasols fàcilment 
desmuntables que tinguen, com a màxim, un diàmetre de 4 metres, o superfície equivalent, 
d'acord amb la línia estètica i arquitectònica on s'ubique, a través del dictamen de la Comissió 
d'Estètica Exterior i subjectes per mitjà de base de suficient pes, de manera que no supose un 
perill per als usuaris i vianants, i que no es produïsca deteriorament del paviment, en el cas de 
terrasses en via pública. 
 
Tots els parasols instal·lats en una mateixa terrassa hauran de ser iguals en grandària, forma, 
model i color. 
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No s'admetran amb publicitat, excepte la pròpia del local, si bé amb cura de l'estètica quant a 
colors i grandària d’esta. 
 
Article 16. Definició de tendal 
S'entén per tendals els elements, ixents o no de la línia de façana, integrats per una estructura 
sempre plegable, revestida habitualment de lona o materials semblants. 
 
Article 17. Requisits bàsics dels tendals 
En el cas d'instal·lació de tendals, segons el que determina esta Ordenança, s'han de complir 
les prescripcions següents: 
 

a) Els tendals seran extensibles i estaran subjectes a façana, amb un vol màxim de 3,5 
metres o, si és el cas, la vertical de la línia interior de la vorera pública, i no podran envair, 
en cap cas, la zona de calçada. 

b) Els tendals seran, en tot cas, volats, i no es permet la col·locació de potes o pilarets per al 
seu sosteniment, a excepció d'altres consideracions de la Comissió d'Estètica Exterior 
sobre el cas concret. 

c) El seu punt més baix, inclosos possibles faldons, estarà a una altura lliure mínima de 2,20 
metres del sòl. 

d) Els tendals, així com qualsevol element subjecte als murs de l'edifici, no podran ser 
utilitzats per a penjar d'ells cap tipus d'objecte. 

e) Podran disposar de paravents o d’elements de separació entre establiments que podran 
ser opacs fins una altura màxima de 0,80 metres. La resta, fins a aconseguir una altura 
màxima de 2 metres, haurà de ser de material transparent. 

f) S'admetrà, en els casos en què siga possible, la col·locació de tendals autoportables mòbils 
i extensibles a un costat i a l'altre amb vol màxim de 2,50 metres. 

g) Les opcions o solucions per a tendals que es trien hauran de ser unitàries per al mateix 
edifici, si forma un conjunt arquitectònic clar, i no una distinta per a cada local, amb la amb 
l'aprovació prèvia de la comunitat de propietaris de l'edifici. 

h) Serà requisit imprescindible l'autorització prèvia de la comunitat de propietaris per a la 
instal·lació de tendal en façana, per tractar-se d'un element comú de l'edificació. 

 
Article 18. Disseny i materials dels tendals 
Quant al disseny i materials dels tendals, s'autoritzen les instal·lacions de tendals que 
complisquen els requisits següents: 
 
A) Estructura portable: 

• L'estructura en els seus elements, tant verticals com horitzontals, serà lleugera, d'alumini 
lacat, d’acer galvanitzat pintat, d’acer inoxidable o, excepcionalment, de fusta. 

• Les seccions dels dits perfils seran les mínimes requerides per les condicions de disseny 
i seguretat. En tot cas, no es crearan frisos o fronts fixos de dimensions excessives o 
innecessàries. 

 
B) Cobriment i tancaments laterals: 
 

• Els materials autoritzats seran lones naturals o plastificades i acríliques per als 
cobriments, i plàstics per als tancaments laterals. 

• No s'admetran tancaments fixos o permanents, han de ser enrotllables o corredissos. 
• No s'admetrà cap classe d'elements d'obra de fàbrica, forjats, etc. 

 
Article 19. Condicions estètiques dels tendals 
Els colors autoritzats són: 
 

• En general, l'estructura només color blanc i, en el cas que esta siga fusta, podrà deixar-
se en el seu color. En la zona de primera línia de platja, serà admissible l'alumini i l'acer 
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inoxidable, sense cap altre acabat superficial, com lacat o pintat. La Comissió d'Estètica 
Exterior, al seu parer, podrà permetre altres solucions, en cas de considerar-ho adequat. 

• En tancaments, els colors seran llisos i en tons suaus, i es prohibixen els dibuixos, les 
ratlles, etc. 

 
Article 20. Publicitat inclosa en els tendals 
Queda prohibida qualsevol classe de publicitat, excepte el nom comercial del local, que haurà 
d'integrar-se en el disseny general del tendal, segons criteris estètics establits, i/o, si és el cas, 
es requerirà del vist i plau de la CEE. 
 
Article 21. Ocupació interior del tendal 
Es podrà ocupar l'espai interior del tendal amb taules i cadires, expositors, qualsevol altre 
element necessari o complementari de l'activitat del local, sempre que no contravinga cap 
ordenança o disposició legal, i garantisca que s'assegure el pas al vianant i l'accessibilitat en el 
medi urbà. 
 
 
Secció Segona. De les marquesines i pèrgoles 
 
 
Article 22. Definició de marquesina 
S'entén per marquesines els elements volats, des de i amb suport en les façanes situades en 
planta baixa, construits amb estructura rígida i amb materials duradors, la instal·lació de les 
quals es trobe permesa per la normativa urbanística. 
 
Esta construcció secundària haurà de mantindre una unitat arquitectònica integrada a 
l'edificació principal. 
 
Article 23. Requisits bàsics de la marquesina 
Per a la instal·lació de marquesines es requerirà, prèvia llicència municipal, que ha de complir 
les prescripcions següents: 
 

a) Podran tindre el mateix vol que els tendals (3,5 metres, màxim), s’han d’utilitzar materials 
adequats per a esta finalitat, i queden expressament prohibides les planxes ondulades, de 
fibrociment o plàstic (uralita o semblants). 

b) No podrà penjar-se cap tipus d'objecte sobre estes, igual que en els tendals. 
c) El seu punt més baix estarà a un mínim de 2,20 metres del sòl. 
d) Les opcions o solucions per a marquesines que es trien hauran de ser unitàries per al 

mateix edifici, si forma un conjunt arquitectònic clar, i no una distinta per a cada local, amb 
l'aprovació prèvia de la comunitat de propietaris de l'edifici. 

 
 
Article 24. Definició de pèrgola 
A estos efectes, s'entén per pèrgola aquella instal·lació que tinga com a característiques 
bàsiques: 

1. La seua independència estructural de la resta de l'edificació, que no forme part de 
l'estructura de l'edifici on es col·loca i, per tant, muntable o desmuntable. 

2.  La seua lleugeresa. 
 
Així mateix, es consideren com a tals les construccions no tancades destinades a crear zones 
d'ombra per a l'esplai i el descans en els espais lliures de l'interior de parcel·la. 
 
Quan esta construcció secundària vaja adossada a l'edificació principal, mantindrà una unitat 
arquitectònica integrada. 
 
 



 

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C 
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com 

Article 25. Requisits bàsics de la pèrgola. 
Les característiques de la seua construcció són les següents: 
 

− La reculada mínima respecte dels límits de parcel·la serà d’1,50 metres. 
− L'altura màxima serà de 4,00 metres. 
− La superfície serà la que li corresponga en funció dels criteris d'ocupació fixats en la 
normativa del PGOU. A este efecte cal indicar que (per analogia al cas dels habitatges) la 
seua superfície màxima en planta serà de 30 m2 per cada 100 m2 construïts del local 
comercial a què pertanya o es vincule. 

 
S'utilitzaran materials adequats al cobriment i queden expressament prohibides planxes 
ondulades, de fibrociment o plàstic. 
 
Secció Tercera. De les mampares, jardineres i altres elements 
 
Article 26. Definició de mampara o paravent 
Són elements que servixen per a separar i, al seu torn, protegir de l'acció del vent, i que actuen 
com a barrera tallavents. Es determina que estos siguen de material transparent o 
semitransparent, en combinació amb vidre o semblant, que garantisquen la seguretat d'usuaris 
de les terrasses i dels vianants. 
 
Article 27. Requisits bàsics de les mampares o paravents 
S'admetrà la instal·lació de mampares o paravents en el sentit transversal a la circulació de 
vianants, com a barrera paravents, sempre que no suposen un obstacle a usuaris i vianants. 
 
No s'admetran mampares amb publicitat, excepte la del mateix establiment, si bé amb cura de 
l'estètica quant a colors i grandària d’esta. 
 
Article 28. Requisits bàsics de les jardineres 
S'admetran jardineres a l'estil clàssic, de fusta o metàl·liques, emprades com a elements 
delimitadors, barreres paravent o elements sustentadors de les mampares, sempre que no 
suposen un obstacle a usuaris i vianants. 
 
No s'admetran jardineres amb publicitat. 
 
Serà obligació del titular de la terrassa l'atenció de la jardinera, la qual ha de garantir una 
ornamentació vegetal adequada. 
 
Article 29. Aparells de calefacció en terrasses 
Es podran instal·lar elements de calefacció en zones de terrassa, sempre que s'acredite que els 
dits aparells complixen la normativa específica, i s’ha d'aportar el certificat d'homologació 
corresponent. 
 
 
Secció Quarta. De la disposició de conjunts de taules i cadires 
 
 
Article 30. Condicions bàsiques per a la col·locació de taules i cadires 
Les taules i cadires es col·locaran com a norma general adossades a la façana de l'establiment 
sense superar-la en longitud, de tal manera que quede un pas lliure de vianants suficient, al 
menys d’1,50 metres d'ample, sempre que amb això no es pose en perill la seguretat del 
vianant en voreres en calçades d'alta intensitat de trànsit. En el supòsit de disposició 
longitudinal en el cantell de la vorera amb estacionament de vehicles, la terrassa se separarà 
almenys 50 centímetres a fi de no entorpir l'entrada i eixida de passatgers als vehicles 
estacionats. Amb caràcter general no podran col·locar-se en voreres o espais de vianants que 
tinguen una amplària inferior a 3 metres, ni enfront de passos de vianants ni d’eixides 
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d'emergència de locals de pública concurrència. La longitud de la terrassa serà la de 
l'establiment, ampliable si es comptara amb autorització de les activitats comercials limítrofs, o 
del titular de la finca contigua si no les haguera. 
 
Article 31. Accessos i zones de pas 
En vies de vianants es respectarà un pas rodat no inferior a 3 metres que permeta l'accés de 
residents, d’activitats autoritzades i de vehicles d'emergència. Quan, per causa de l'ample de la 
via de vianants, no resultarà possible disposar de terrasses en ambdós marges, que respecten 
l'ample indicat, s'ubicaran en una sola, la que corresponga al major assentament hoteler, 
sempre que altres raons de seguretat o trànsit no aconsellen el contrari. 
 
No obstant axò, la Comissió d'Estètica Exterior podrà autoritzar la instal·lació amb una altra 
disposició quan ho sol·licite l'interessat i hi haja raons especials que així ho aconsellen. 
 
Article 32. Nombre d'elements a instal·lar 
El nombre de taules, cadires, mampares, parasols, tendals i altres elements, es fixarà atenent a 
la situació particular del carrer i les seues característiques, de tal manera que, en tot cas, 
quede lliure el pas de vianants establit. Els dits paràmetres poden ser modificats per festes 
locals o altres circumstàncies que acorde l'Ajuntament amb informe previ de la Comissió 
d'Estètica Exterior, per raons d'interés i ordre públic. 
 
Article 33. Capacitat de les terrasses 
A partir de sis taules, es limita la capacitat màxima de la terrassa en funció de l'aforament o de 
la superfície de l'establiment, de manera que, almenys, es complisca amb una de les 
limitacions següents: 

- La capacitat màxima de la terrassa no podrà excedir l'aforament autoritzat per a 
l'establiment. 

- La superfície màxima de la terrassa no podrà excedir un amb cinc vegades (1,5) la 
superfície total de l'establiment. 

 
Amb caràcter general es fixa en vint-i-cinc (25) el nombre màxim de taules autoritzable per 
terrassa, per a cada establiment, la qual cosa suposa un aforament màxim per a la terrassa de 
cent (100) persones. No obstant això, en espais singulars, que per la seua amplitud pogueren 
admetre, segons el parer de la Comissió d'Estètica Exterior, la instal·lació de terrasses més 
grans, podran autoritzar-se més de 25 taules sempre que es complisquen les altres condicions 
de l'Ordenança. 
 
Article 34. Retirada de mobiliari 
Quan la terrassa estiga ubicada en zona de domini públic i, quan acabe l'horari de 
funcionament d’esta, tot el mobiliari, excepte el tendal quan estiga autoritzat, haurà de quedar 
retirat i emmagatzemat en l'interior de l'establiment, excepte en casos degudament motivats i 
autoritzats, en els quals serà arreplegat i apilat en la menor superfície possible de l'àrea 
d'ocupació de la terrassa, en el punt que menys influència tinga per al trànsit de vianants.  
 
Article 35. Tarimes 
A criteri de la Comissió d'Estètica Exterior, es podrà imposar l'obligació d'instal·lació de tarimes 
en aquelles terrasses que estiguen situades en calçades sobre zones d'aparcament en 
colimítrof amb el trànsit rodat. 
 
La tarima se superposarà sobre la superfície autoritzada, adossada al rastell de la vorera, i 
sense sobreeixir el nivell d’este. 
 
Haurà d'estar abalisada amb barana de protecció de vianants, l'altura de la qual siga de l'ordre 
d'1,00 metres i comptarà, al seu torn, amb elements catadiòptrics en els cantons, i hauran 
d'estar construïdes amb materials ignífugs. 
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Hauran de permetre la neteja diària, tant de la mateixa tarima com del sòl, sobre el qual estiga 
col·locada. 
 
Article 36. Emissió acústica en terrasses 
No es podran instal·lar en les terrasses cap tipus d'equips de música, amplificadors o altres 
elements que produïsquen emissions acústiques de qualsevol tipus, i remetrà esta Ordenança 
a les específiques sobre la matèria. 
 
Article 37. Il·luminació de la terrassa 
La il·luminació de la terrassa serà amb el que compte el local o via en què s'instal·le, sempre 
d'acord amb el projecte aprovat per a l'obtenció de la llicència. 
 
Per a instal·lar il·luminació complementària de manera excepcional serà necessari presentar el 
projecte subscrit per tècnic competent, i visat pel seu col·legi oficial, a més de comptar amb 
l’informe favorable de la Comissió d'Estètica Exterior instituïda per la present Ordenança. Si 
s'autoritzara esta instal·lació, prèviament a la seua posada en funcionament, s'haurà d'aportar 
el corresponent Certificat d'instal·lació de baixa tensió (CERTIN), d'acord amb el que establix el 
vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
 
Article 38. Neteja de la terrassa 
El titular de la llicència queda obligat a realitzar i mantindre permanentment neta la zona 
ocupada per la terrassa i a la instal·lació de papereres portàtils, prèviament autoritzades, si és 
el cas. 
 
Article 39. Màquines expenedores 
No es permetrà la col·locació en l'exterior de l'establiment de cap tipus de màquina expenedora 
d'aliments o begudes, o d'articles de qualsevol classe o naturalesa, excepte aquelles 
expressament autoritzades. 
 
Article 40. Protecció del paviment en domini públic 
No es podrà perforar el paviment, ni ancorar en ell cap tipus d'element que componga la 
terrassa, tendal o mampares, amb independència dels casos d'instal·lacions de marquesines, 
sempre segons el parer de la Comissió d'Estètica Exterior. Quan el pes dels elements que 
conformen la terrassa puga ser causa del deteriorament del paviment, este haurà de ser 
adequadament protegit. 
 
 
CAPÍTOL II: DE LA PUBLICITAT EXTERIOR 
 
 
Secció Primera. Dels rètols comercials 
 
 
Article 41. Definició de rètol 
A l'efecte d’esta Ordenança i la matèria que regula, es consideren rètols els anuncis, fixos o 
mòbils, per mitjà de pintura, taulellets, vidre, ferro, llanda litografiada, tela o qualsevol altra 
matèria que assegure la seua llarga duració, sempre que estiguen lligats a l'activitat 
empresarial, comercial o d'hoteleria preferentment, i que generen un impacte visual en l'espai 
estètic exterior urbà. 
 
Així mateix, tindran la consideració de rètols: 
 

A. Els cartells que es troben protegits de totes maneres per a garantir la seua conservació, 
s’entendrà que complixen esta condició els que es fixen en llocs a propòsit, amb la deguda 
protecció, per a la seua exposició durant quinze dies, o temps superior, i els que hagen 
sigut contractats o romangueren exposats pels mateixos terminis i amb semblant protecció. 
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B. Els anuncis lluminosos, il·luminats i els projectats en pantalla o per raig làser, fixos o 
mòbils. 

 
 
Secció Segona. De la ubicació 
 
 
Article 42. Rètols en domini públic 
Només es permetrà la instal·lació de rètols en domini públic per mitjà de règim de concessió, 
com a conseqüència de concurs convocat per l'Excm. Ajuntament i regulat pels plecs de 
condicions establits a este efecte. 
 
Article 43. Dels rètols en domini privat perceptibles des de la via 
Es podran instal·lar en els llocs següents: 
 
1. En Sòl Urbà (SU): 
Estos rètols només podran instal·lar-se en els llocs següents: 

- Rètols en locals de planta baixa, o en planta primera, quan no existisquen vols en ella i es 
trobe incorporada visualment a la planta baixa pel tractament unitari de la façana. 
- Rètols en locals de plantes superiors. 
- Rètols en coronació d'edificis. 
- Rètols en tendals, marquesines i elements eventuals de temporada. 
- Rètols en murs, cércols, tanques i espais lliures. 

2. En Sòl Urbanitzable Detallat i No Detallat (SUP i SUNP): 
Es podran instal·lar quan ho permeten els instruments de desenvolupament del PGOU, la Llei 
de carreteres, i sempre que no representen una agressió al paisatge urbà o natural de l'entorn, 
amb unes dimensions màximes de 4 metres de longitud i 7 metres d'altura, mesurats des de la 
rasant del terreny on s'instal·le i amb un fons màxim de 0,30 metres. 
 
En Sòl No Urbanitzable (SNU), no es permetrà la instal·lació de rètols publicitaris 
 
Article 44. Rètols en locals de planta baixa i primera incorporada a la baixa en SU 
Estos podran classificar-se en: 

- Adossats a la façana, en els quals s'admetrà un vol màxim de 0,30 metres. 
- En bandera, quan se supere l'esmentat vol. 

 
Els rètols comercials adossats hauran de dissenyar-se de manera integrada dins del límit 
material de la mateixa façana del comerç o local a què corresponga, i ha d’ajustar-se, com a 
criteri general, a l'estructura dels buits de la façana i és necessari l'ús de materials  
que s'integren en l’entorn habitual de la zona i en el valor arquitectònic de l'edifici. 
 
Els rètols en bandera tindran com a ixent màxim el 80 % de la volada admissible per a l'edifici, 
segons el que disposa la normativa urbanística del PGOU de la Vila Joiosa, tenint, en qualsevol 
cas, com a límit màxim 1,00 metres i sempre que quede la projecció del seu punt més ixent 
sobre la vorera a una distància mínima de 0,40 metres de la calçada. 
 
Els rètols en bandera no podran sobrepassar en la seua altura la façana del local o comerç en 
què estan instal·lats. 
 
Aquells rètols que siguen lluminosos o en bandera hauran de tindre la seua part més baixa a 
una altura superior a 2,20 metres de la rasant de la vorera. 
 
Article 45. Rètols en locals de plantes superiors en SU 
Només seran autoritzables en locals d'ús exclusiu terciari/comercial dissenyats originàriament 
per a eixe fi, adaptats a les condicions de la façana en què s'inserisquen. 
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Article 46. Rètols en coronació d'edificis en SU 
Les condicions per a la instal·lació de rètols en la coronació d'edificis seran: 

- Seran autoritzables en edificis que no es troben en situació de fora d'ordenació 
substantiva, i es requerirà de l'autorització expressa de la seua comunitat de propietaris. 

- La ubicació d'estos rètols serà paral·lela al plànol de façana de l'edifici, sense que en cap 
cas puga sobreeixir cap element dels límits de façana. 

- No podran ubicar-se en edificis de cobertes inclinades, excepte en aquells ubicats en 
zones qualificades com a industrials segons el PGOU i, en este cas, l'altura no podrà 
superar els 3 metres. 

- No podran instal·lar-se rètols en la coronació d'edificis quan algun dels seus limítrofs 
estiguera catalogat com a protegit. 

- No es permetrà la instal·lació de rètols en la coronació d'edificis en l'àmbit declarat del 
conjunt històric com a Bé d'Interés Cultural (BIC) de la Vila Joiosa. Podrà denegar-se la 
instal·lació d'un rètol en la coronació de l'edifici que altere la percepció o el caràcter dels 
edificis i béns catalogats pel PGOU i/o inclosos en l'àmbit declarat del conjunt històric 
com a BIC de la Vila Joiosa. 

 
Article 47. Rètols en tendals, marquesines i elements eventuals de temporada en SU 
Només s'admetran rètols o missatges publicitaris del mateix establiment en tendals i 
marquesines quan es troben incorporats a la seua mateixa configuració, i no han de ser 
elements independents, adossats o superposats. 
 
Article 48. Rètols en murs, cércols, tanques i espais lliures en SU 
No s'admetran en cap d'estos casos la instal·lació de rètols en murs, cércols, tanques i espais 
lliures. 
 
 
TÍTOL III: DE LA COMISSIÓ D'ESTÈTICA URBANA 
 
 
Article 49. La Comissió d'Estètica Exterior (o CEE) 
Es constituïx la Comissió d'Estètica Exterior (d'ara en avant CEE) que actua com a òrgan 
col·legiat amb la finalitat primordial de resoldre totes les qüestions que es puguen generar en 
l'aplicació d’esta Ordenança, així com aquelles qüestions expressament reconegudes en la 
present Ordenança. 
 
Article 50. Composició 
La CEE està composta com a membres nats per: 

- Regidor de Comerç i Turisme, en qualitat de president. 
- Tècnics de l'Àrea d'Urbanisme. 
- Policia Local. 
- Tècnic del Departament de Comerç, que actua com a secretari i té veu i vot. 

 
A criteri de la Comissió, es donarà audiència a l'interessat quan es considere oportú. 
 
Article 51. Sessions 
La Comissió es reunirà de manera ordinària amb una periodicitat mensual, o de manera urgent 
en cas oportú a criteri del seu president. Entre la convocatòria i la celebració d'una sessió de la 
Comissió no podran transcórrer menys de dos dies hàbils. 
Serà necessari per a la constitució de la  
Comissió l'assistència de la mitat més un dels seus membres i que actue el president.  
 
Article 52. Funcions 
Les funcions primordials de la CEE seran: 

- Estudi, informe o consulta dels assumptes a esta sotmesos. 
- Interlocutor del sector empresarial afectat per esta Ordenança. 
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- Òrgan administratiu centralitzador de comunicacions entre serveis, especialment en cas 
d'obertura de procediments sancionadors. 

- Informe motivat de denegacions de sol·licituds de llicència, sempre que s'exceptuen dels 
models reglats, tant pel que fa a materials com a disseny dels elements. 

- I, en general, totes aquelles qüestions que la dinàmica d'activitat comercial i turística 
puga generar en relació amb els fins i la filosofia de millora del paisatge urbà. 

 
 
Article 53. Catàlegs i models aprovats 
D'acord amb la classificació del terme municipal en quatre zones, la CEE podrà aprovar 
catàlegs i models homologats dels elements objecte de la present Ordenança, que estaran a 
disposició dels administrats a través dels Serveis Tècnics municipals i de la seu de la Comissió 
d'Estètica Exterior. 
 
 
TÍTOL V: RÈGIM JURÍDIC I SANCIONADOR 
 
 
CAPÍTOL I: RÈGIM JURÍDIC 
 
 
Article 54. Facultats de l'Ajuntament de la Vila Joiosa 
L'Ajuntament, amb un informe previ de la Comissió d'Estètica Exterior, per raons estètiques i 
d'ornament, podrà rebutjar o prohibir, mitjançant una resolució motivada, la instal·lació i 
permanència en les terrasses i zones privades d'aquells tendals, marquesines, mobiliari, 
expositors, rètols i qualsevol altre element objecte d’esta Ordenança que, quant als seus colors, 
qualitats, característiques constructives, o altres raons que es consideren tècnicament i/o 
estètic inadequats a la finalitat pretesa per esta reglamentació, així com requerir als seus 
propietaris la substitució o retirada d'aquells que, pel seu estat de degradació o deteriorament, 
signifiquen una agressió a l'estètica de la zona. 
 
Esta norma serà aplicable tant a les instal·lacions de nova execució com a la renovació, 
modificació o reforma de les existents. 
 
 
Article 55. Obligacions dels titulars de les autoritzacions 
Els titulars dels establiments autoritzats per a instal·lar terrasses en terreny públic estaran 
obligats a: 
 

a) Respectar el pas lliure indicat d'acord amb l’article 30 i els altres condicionants, o el que 
s'assenyale de manera particular en l'autorització. 

b) Deixar expedit l'accés a edificis, habitatges, guals de vehicles i locals comercials. 
c) Cenyir-se estrictament a la zona, superfície i disposició autoritzada sense sobrepassar-la 

per cap concepte, i evitar que els clients ho facen; de tot això es fa responsable. 
d) Col·locar en algun lloc de l'establiment visible des de l'exterior, en un marc o en una funda 

de plàstic, la fotocòpia compulsada de la corresponent autorització. 
e) Mantindre la instal·lació permanentment en les degudes condicions de neteja, de 

salubritat, de seguretat i d’ornament. 
f) Retirar tots els elements de la terrassa quan ho exigisca l'Ajuntament per resultar necessari 

per a obres, serveis, ordre públic o una altra causa degudament justificada, inclòs la 
programació de noves línies estètiques en aplicació dels desenvolupaments urbanístics o 
comercials d'àrees determinades. 

g) Reparar els desperfectes ocasionats en béns o serveis municipals a conseqüència de 
l'activitat exercida. 
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h) Complir les condicions imposades per l'Ajuntament, en qualsevol dels aspectes fixats en la 
present Ordenança, o derivats de l'aplicació d’esta. 

i) Complir el que establixen les ordenances complementàries de la present, tant en matèria 
de medi ambient o contaminació d’este en les seues múltiples facetes. 

 
 
Article 56. Col·laboració 
La Comissió d'Estètica Exterior, en aplicació i desenvolupament de la política municipal de 
cooperació i col·laboració amb els establiments turístics i comercials del municipi, col·laborarà 
activament amb els comerciants i industrials en l'adopció de mesures, i adaptació dels 
establiments a les disposicions d’esta Ordenança. 
 
 
Article 57. Compliment d’esta Ordenança 
Les normes d’esta Ordenança són de compliment obligatori per a tots els establiments situats 
en el terme municipal, i s'exigiran als responsables de l'activitat, tant en aquells oberts 
actualment, com en aquells que ho facen a partir de la vigència d’esta. 
 
Article 58. Inspecció 
Les persones encarregades per l'Ajuntament de la Vila Joiosa, per al control de la legalitat 
urbanística i en matèria de llicències d'activitat, podran practicar les inspeccions i els exàmens 
necessaris per a comprovar el compliment d'esta normativa i els mesuraments precisos, i 
realitzar totes les actuacions que estimen convenients amb vistes al compliment d’esta. 
 
A estos efectes els titulars dels establiments facilitaran l'accés a estos per part dels serveis 
d'inspecció municipals i podran presenciar les operacions que estos realitzen 
 
De les actuacions dutes a terme, s'alçarà acta acreditativa de la inspecció realitzada. 
 
 
Article 59. Mesures cautelars 
Amb independència de la instrucció del corresponent expedient sancionador, l'Alcaldia podrà 
adoptar les següents mesures cautelars: 
 

- En els casos en què no es dispose de la corresponent llicència o autorització regulades 
en esta Ordenança, o per incompliment de les condicions establides en estes, s'haurà de 
comunicar al titular de l'activitat presumptament il·legal les anomalies detectades, per a la 
qual cosa se li atorgarà un termini de cinc dies improrrogables perquè acredite la legalitat 
de la instal·lació o dels elements autoritzats o susceptibles de ser autoritzats, d'acord 
amb la present Ordenança; s’entendrà que la falta de resposta implica l'acceptació de les 
irregularitats assenyalades i permetrà dictar una resolució per l'Alcaldia, de manera 
immediata, per a ordenar la retirada dels dits elements.  
Esta mesura es mantindrà mentre persistisca la situació il·legal. 

 
- L'autoritat municipal podrà retirar de manera cautelar i immediata qualsevol element dels 

fixats en la present Ordenança que hagen sigut instal·lats en via pública sense la 
preceptiva llicència, i procedir al seu depòsit en lloc designat per a això, sense perjuí de 
la imposició de les sancions reglamentàries, d'acord amb el que establix. 

 
- Els materials retirats, seran depositats en les dependències municipals o, quan no siga 

possible per raons del servei, es depositaran en el lloc on el propietari designe, lloc on 
romandrà mentre no es justifique el restabliment de la legalitat vigent. Si el depòsit es 
disposa en les dependències municipals, comportarà l'abonament de les taxes i la resta 
de despeses a què la seua custòdia donara lloc. 
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CAPÍTOL II:  DEL RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
Article 60. Incompliment de condicions 
La instal·lació de terrasses o de qualsevol element dels fixats en la present Ordenança sense 
llicència es considerarà infracció urbanística greu i, amb independència del desmuntatge i 
retirada de tota la instal·lació, podran ser-li imposades al responsable les sancions següents: 

a) Econòmica, dins dels límits de la legislació vigent. 
b) Inhabilitació de l'establiment per a concessions de futures autoritzacions regulades per 

esta Ordenança durant el termini màxim de dos anys, segons la gravetat dels fets, i que 
serà acumulable a l'anterior. 

c) Si la instal·lació fóra legalitzada posteriorment i no s'haguera donat reiteració, o 
incompliment davant dels requeriments municipals, la sanció es limitarà a l'econòmica. 

d) La permanència de terrasses després de la finalització del període de vigència de la 
llicència, o quan la instal·lació de l'element no resulte acreditada d'acord amb el que 
s’establix, serà assimilada als presents efectes disciplinaris a la situació de falta 
d'autorització municipal. 

 
Article 61. Infraccions 
Les infraccions als preceptes regulats en esta Ordenança seran tipificades com a lleus, greus o 
molt greus dins del corresponent expedient sancionador, i a este efecte constituiran: 
 
A) Infraccions lleus 

- L'excés d'ocupació de la via pública autoritzada en una proporció de fins a un 20 %. 
- No deixar en les degudes condicions de neteja la zona de la via pública autoritzada quan 

finalitze l'activitat, sempre que no constituïsca una infracció greu. 
- Qualsevol altra acció o omissió que constituïsca incompliment de les obligacions 

contingudes en esta Ordenança, i que no estiga tipificada com a greu o molt greu. 
 
B) Infraccions greus: 

- La reincidència en més de tres ocasions en la comissió de faltes lleus en el període d'un 
any. 

- L'excés d'ocupació de la via pública autoritzada en una proporció superior a un 20 % i 
inferior a un 50 %. 

- L'incompliment de l'horari fixat. 
- Que el model i l’estructura de la instal·lació no reunisca les condicions d'uniformitat i 

ornament exigides per l'Ajuntament. 
- L'incompliment de qualsevol de les condicions que van justificar l'autorització i que no 

siguen qualificades com a infracció molt greu. 
- La falta de respecte o consideració als ciutadans durant l'exercici de l'activitat. 
- L'incompliment de qualsevol de les condicions establides en l'anterior article 56 i que no 

siguen qualificades com a infraccions lleus o molt greus. 
 
C) Infraccions molt greus: 

- La reincidència en més de dos ocasions en la comissió de faltes greus, en el període d'un 
any. 

- L'excés en l'ocupació de la via pública autoritzada en una proporció superior a un 50 %. 
- L'exercici de l'activitat sense la preceptiva autorització municipal. 
- L'exercici de l'activitat en lloc no autoritzat 
- La venda de productes o articles no autoritzats expressament, aprofitant l'autorització 

concedida per a l'exercici de l'activitat. 
- La desobediència o desacatament davant de les instàncies dels agents d'autoritat. 

 
Article 62. Sancions 
Les sancions que procedisquen només podran imposar-se prèvia la instrucció del corresponent 
expedient, en el qual abans de la resolució s'haurà de concedir al presumpte responsable un 
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termini de quinze dies perquè puga al·legar el que crega oportú en la seua defensa, i es 
traslladarà la infracció que se li imputa i la sanció que podria recaure sobre ell mateix, així com 
totes les circumstàncies que tinguen rellevància per a la qualificació del fet i resolució del dit 
expedient. 
 
Les infraccions regulades en esta Ordenança donaran lloc a la imposició de les sancions 
següents: 

a) Per faltes lleus: Advertència, multa de fins a 500 € i/o suspensió de l'autorització fins a un 
mes. 

b) Per faltes greus: Multa de 501 € fins a 1.000 € i/o suspensió de l'autorització fins a tres 
mesos. 

c) Per faltes molt greus: Multa de 1.001 € fins a 2.000 € i/o suspensió de l'autorització fins a 
sis mesos. 

 
La reincidència en la comissió d'una falta molt greu podrà suposar, addicionalment a la multa, 
la revocació definitiva de l'autorització o la impossibilitat d'obtindre-la en el terme municipal de 
la Vila Joiosa. 
 
Les sancions es graduaran atenent a criteris, com ara: 

- La pertorbació o l’obstrucció del funcionament normal d'un servri públic. 
- La premeditació en la comissió de la infracció. 
- La intensitat dels perjuís, incomoditat i danys causats a l'Administració o als ciutadans. 
- La continuïtat en la comissió de la mateixa infracció. 
- La intensitat de la pertorbació ocasionada en la convivència, la tranquil·litat o l’exercici de 

drets legítims d'altres persones, o la salubritat o d’ornament públics. 
- L'existència d'intencionalitat i de reiteració. 
- La reincidència, per comissió en el terme d'un any de més, d'una infracció de la mateixa 

naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma. 
- L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra o altres persones amb dret a la seua 

utilització. 
- La gravetat i rellevància dels danys causats en espais públics, així com en equipaments, 

infrastructures, instal·lacions o elements d'un servei públic. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
La concessió de les oportunes autoritzacions fixades en estes ordenances es realitzarà pels 
òrgans i autoritats municipals competents a estos efectes, de conformitat amb les normes de 
procediment aplicables en cada cas, amb un informe previ preceptiu vinculant, en aquells casos 
no reglats en algun dels seus aspectes. En els casos reglats, els tècnics municipals que 
informen de l'expedient hauran de donar compte a la Comissió d'Estètica Exterior 
mensualment. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queden derogades totes les disposicions que del mateix o d’inferior rang regulen les matèries 
contingudes en la present Ordenança, en quant s'oposen o contradiguen al contingut d’esta. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Per a l'adaptació dels elements en esta Ordenança regulats a les noves condicions estètiques, 
els empresaris locals disposaran d'un termini de tres anys des de l'entrada en vigor d’esta 
Ordenança. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
PRIMERA. Completen esta Ordenança totes les ordenances municipals vigents i la resta de 
disposicions de rang superior, d'aplicació en la matèria i que es troben en vigor. 
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SEGONA. La present Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seua completa publicació en 
el BOP d'Alacant." 
 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Jaime Lloret Lloret 
 
La Vila Joiosa, 2 de febrer de 2010 
 


