ESBORRANY DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MITJANÇANT TAULES, CADIRES I ALTRES
ELEMENTS AUXILIARS.
Article 1. Objecte.
La present ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic al fet
que ha de sotmetre's l'aprofitament de terrenys de domini públic de titularitat
municipal i espais lliures privats d'ús públic definits en el planejament municipal
vigent, mitjançant taules, cadires, ombrel·les, tendals i altres elements auxiliars
complementaris de l'ocupació.
Article 2. Obtenció de prèvia autorització.
L'ocupació del domini públic o espai lliure privat d'ús públic, en qualsevol
dels supòsits regulats en aquesta ordenança, es realitzarà mitjançant la prèvia
obtenció d'autorització municipal a petició dels interessats, mitjançant escrit
presentat en els termes i mitjans legalment admesos, acompanyat dels
documents que en cada cas es determinen en els articles que conformen
aquesta ordenança i la corresponent ordenança fiscal.
Podran ser subjectes d'autorització per a l'ocupació del domini públic
municipal o espai lliure privat d'ús públic, amb taules, cadires i altres elements
vinculats a l'ocupació com a tendals, ombrel·les, estufes, etc, els titulars
d'establiments destinats únicament a l'exercici d'activitat sotmés a l'àmbit
d'aplicació de la normativa d'espectacles, establiments públics i activitats
recreatives, dedicats a les activitats d'hostaleria i restauració, així com aquells
locals destinats exclusivament al servei de begudes, que es troben en possessió
de llicència de funcionament, sempre que el citat local compte en el seu interior
amb zona habilitada per a la prestació del servei amb taules i cadires, així com
els titulars de concessions de quioscos en jardins de titularitat municipal l'activitat
principal de la qual siga assimilable a l'exercici de l'hostaleria.
Article 3. Tipus d'autorització.
Les autoritzacions es concediran a precari i tindran caràcter anual,
mensual, trimestral o semestral, entenent el caràcter anual com d'any natural.
L'autorització serà revocable en qualsevol moment i sense cap indemnització, si
per necessitats urbanístiques, de circulació, activitats cíviques o dels serveis
municipals anara necessari.
Article 4. Horaris.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada,
l'horari serà el següent:
a) Des de l'1 de juny al 30 de setembre i els caps de setmana (divendres
i dissabte), festius i vespres de festius, de 8.00 a 01.30.
b) La resta de l'any de 08.00 a 01.00.

L'ocupació no superarà, en cap cas, l'horari oficial d'obertura i tancament
del local establit per la Conselleria competent, havent de quedar lliure la via
pública a l'horari de tancament. La retirada dels elements haurà de realitzar-se
amb la suficient diligència per a evitar sorolls per arrossegament de taules i
cadires.
L'inici de l'horari en carrers per als vianants serà una vegada finalitzat
l'horari establit per a la càrrega i descàrrega amb vehicles comercials.
Article 5. Condicions generals de les ocupacions.
1. Les ocupacions del domini públic o espai lliure privat d'ús públic que
s'interessen en els voltants de llocs d'afluència massiva de vianants i vehicles i
en els quals puga suposar algun risc o perill per als vianants i el trànsit en
general, s'autoritzaran o denegaran, atenent en cada cas a les circumstàncies
constatades en els informes tècnics i de la Policia Local corresponents.
2. En cap cas es podrà autoritzar ni instal·lar en llocs que obstaculitzen o
dificulten els passos de vianants, accessos a habitatges, a locals de pública
concurrència o a edificis de Servei Públic, com ara col·legis, instituts, etc..., així
com guals o eixides d'emergència, ni parades de transport públic, ni quan oculten
totalment o parcialment o dificulten la visibilitat de la senyalització de trànsit.
3. Tindran prioritat en l'ocupació del domini públic aquells elements
autoritzats per l'Ajuntament que responen a la prestació de Serveis Públics
Municipals.
4. No hi haurà la possibilitat d'autoritzar la instal·lació de terrasses als
establiments que ho sol·liciten en aquella superfície que excedisca de la seua
línia de façana.
Excepcionalment, podrà autoritzar-se l'ocupació de la vorera que
excedisca del front de façana del local amb l'autorització, per acord unànime de
la comunitat de propietaris confrontant, mitjançant aportació de Certificació de
l'acord adoptat per aquesta, o d'autorització fefaent del titular del local
confrontant, en el seu cas, llevat que es tracte d'un espai públic.
5. L'autorització quedarà condicionada al fet que en els habitatges o locals
contigus o pròxims no es registren nivells sonors de recepció superiors als
establits en la legislació vigent en matèria de contaminació acústica.
6. Per al supòsit de sol·licituds d'instal·lació de terrasses que comporten
algun tipus d'ancoratge al paviment:
a) Serà necessari l'informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.
b) L'interessat estarà obligat a retirar la instal·lació, així com a reposar el
paviment que es veja afectat, una vegada s'extingisca l'autorització concedida.

c) En aquelles instal·lacions desmuntables els elements de subjecció
hauran d'establir-se mitjançant dispositius que permeten la seua ocultació, així
com que eviten qualsevol risc per als vianants.
7. En els supòsits no previstos en la present ordenança, seran objecte
d'estudi puntual per la Policia Local i els Serveis Tècnics, sempre previ
compliment de les condicions establides com a règim general.
8. En tot cas, hauran de retirar-se diàriament els elements de l'ocupació
(taules, cadires, ombrel·les i tendals), no podent quedar depositats en la via
pública.
Article 6. Autoritzacions en voreres convencionals.
En voreres de les vies públiques amb calçada per a la circulació rodada
sense limitació horària al pas de vehicles, es podrà autoritzar l'ocupació amb les
següents condicions:
1. En tots els casos haurà de mantindre's una banda lliure per als vianants
al costat de la façana, amb una amplària mínima de 1’20 m.
2. L'ocupació es farà en franja paral·lela a façana respectant la banda per
als vianants.
3. En voreres especials i en carrers i places per als vianants i en el Nucli
Històric s'efectuarà en cada cas un estudi singular.
4. En aquelles voreres en les quals existisca carril bici, la instal·lació de
taules i cadires es podrà autoritzar si la resta de la vorera reuneix les condicions
espacials avantdites, considerant el carril bici com a zona de calçada, i de
manera que les taules i cadires o ombrel·les no envaïsquen ni obstaculitzen, ni
tan sols en el vol, l'ús del citat carril.
Article 7. Autoritzacions en zones per als vianants.
1. En aquestes zones, requerirà en cada cas un estudi especial de les
sol·licituds que es formulen atenent l'amplària i altres característiques del carrer,
funcionalitat per als vianants, entenent per carrers per als vianants a l'efecte
d'aquesta ordenança aquelles en què la totalitat de la via estiga reservada de
manera permanent a l'ús per als vianants excepte en l'horari permés per a
càrrega/descarrega i per al pas de vehicles de servei públic o de residents.
Aquest estudi contemplarà les circumstàncies de cada carrer: usos habituals de
la mateixa en funció dels diferents horaris, accessos a garatges de veïns, càrrega
i descàrrega de mercaderies, compatibilitat amb altres usos comercials diferents
dels hostalers, etc.
2. En places per als vianants, serà aplicable el règim establit per a la
instal·lació de taules i cadires en voreres convencionals.

3. Als carrers per als vianants i en les del Nucli Històric, s'eximeix de la
reserva d'una banda lliure per als vianants de 1’20 m al costat de la façana, però
és obligatori deixar espai lliure suficient per al pas de vehicles de serveis i
d'emergències.
4. En carrers o trams de carrers per als vianants convencionals, no
incloses en l'àmbit d'entorns protegits, d'ús exclusiu per als vianants, sense
circulació rodada que no ocupe zona d'accés de vehicles per a locals o garatges,
es podrà autoritzar la instal·lació de carpes, l'estructura de les quals es podrà
mantindre col·locada durant el període de l'autorització, o bé sobre rodes o
ancorada al paviment amb un sistema desmuntable, previ informe tècnic
favorable i amb les següents condicions:
a) Els tendals que conformen la carpa es recolliran diàriament, ajustantse a l'horari autoritzat, segons la present ordenança.
b) L'estructura estarà conformada per un sol pòrtic, i suposarà una
ocupació lineal d'una franja d'un metre d'amplària, com a màxim, de manera que
la resta del carrer quede expedita i no impedisca l'accés de vehicles
d'emergència, havent de reunir unes condicions estètiques que s'ajusten amb
l'entorn.
c) Haurà d'estar degudament senyalitzada i en una zona que no
obstaculitze el pas, retirant-se en els períodes en els quals no estiga vigent
l'autorització, reposant el paviment afectat en el seu cas.
d) S'aportarà al costat de la sol·licitud d'instal·lació, certificat tècnic
d'estabilitat i solidesa d'aquesta instal·lació, així com certificat on es manifeste
que la instal·lació estiga coberta també per l'assegurança de responsabilitat civil.
e) L'autorització haurà de ser retirada a requeriment de l'ajuntament si
suposen un obstacle per a execució d'obres, o per necessitats per a qualsevol
ús del vial d'interés general.
Article 8. Autoritzacions en espais enjardinats.
Queda prohibida l'ocupació dels espais enjardinats amb taules i cadires.
Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació del present article l'ocupació del domini
públic mitjançant taules i cadires en espais enjardinats que hagen sigut objecte
de concessió administrativa.
Article 9. Autoritzacions en calçada.
La instal·lació de taules i cadires en calçada serà objecte d'un estudi tècnic
detallat i exclusiu per a cada sol·licitud, recaptant-se informe de la Policia Local,
sense que en cap cas se supere l'ocupació de 20 m² o 4 taules amb les seues
corresponents cadires.
En aquest estudi es tindran en compte, no sols les circumstàncies
espacials d'ocupació, sinó també els usos habituals dels seus carrers, la
intensitat del trànsit, els costums dels seus veïns, etc.

La ubicació exacta serà la determinada per la Policia Local. En cap cas
s'ocuparà la part de la calçada destinada a carril de circulació o a carril bici, ni
podrà excedir de l'ample de la façana del local.
Podrà autoritzar-se l'ocupació en la calçada enfront del local sempre que
es tracte de vials públics d'un solo sentit de circulació. Llevat que siga un espai
públic, requerirà autorització de la Comunitat de Propietaris en la forma
assenyalada en les condicions generals de la present ordenança, o del titular del
local, en el seu cas.
Els sol·licitants seran responsables de qualsevol mal o perjudici derivat de
la instal·lació o ús, havent de complir les normatives específiques en funció de
l'ús sol·licitat.
Es delimitarà un espai protegit amb clos desmuntable, ancorat al
paviment, havent de quedar senyalitzat el perímetre de la superfície d'ocupació
segons instruccions de la Policia Local, adoptant mesures de senyalització i
seguretat, especialment en horari nocturn. El material del clos serà de fusta,
sense que en cap cas s'empren materials metàl·lics oxidables, punxants o
tallants.
Haurà de retirar-se diàriament els elements de l'ocupació (taules, cadires,
ombrel·les i tendals), no podent quedar depositats en la via pública.
El titular serà responsable del manteniment de la via pública en condicions
higièniques adequades, havent de realitzar diàriament la neteja de la zona
ocupada incloent la realització d'un aigualeig diari a la finalització de l'ocupació,
una vegada retirades les taules i cadires de la via pública.
Haurà de deixar-se la vorera lliure per al trànsit de vianants.
Serà autoritzable la instal·lació de tarimes per a salvar desnivells i enrasar
amb la vorada de la vorera, havent de resoldre la neteja i l'evacuació d'aigües.
Article 10. Autoritzacions en entorns monumentals.
Els titulars d'establiments situats a l'entorn dels immobles declarats com a
Béns d'Interés Cultural o que, per les seues característiques pròpies, mereixen
una especial protecció, hauran de complir, addicionalment, les següents
condicions:
a) Les instal·lacions no podran estar adossades a la façana dels edificis
protegits
b) Haurà de respectar-se com a espai lliure d'ocupació la banda per als
vianants (vorera) existent al costat de la façana de les edificacions.
c) S'estableix com a límit quant a l'ample d'ocupació el front de façana del
local, i quant a la profunditat, la tanca central.

Article 11. Condicions per a la instal·lació de tendals i ombrel·les.
El titular de l'establiment podrà sol·licitar, juntament amb la instal·lació de
taules i cadires, i en espai no superior a l'ocupat per aquestes, autorització per a
la instal·lació d'un tendal, amb suport o projecció sobre la via pública, totalment
o parcialment, en les següents condicions:
a) L'autorització del tendal/ombrel·les i de les taules i cadires es resoldrà,
amb caràcter general, conjuntament.
b) Els tancaments verticals seran de material flexible, sent com a màxim
a tres cares.
c) En els tendals que s'instal·len, tant sobre la via pública com els ancorats
en façana, no es permetrà l'existència de zones cobertes amb altura lliure inferior
a 2,20 m.
d) Per a la instal·lació de tendals ancorats a la façana de l'edifici haurà
d'aportar-se autorització de la Comunitat de Propietaris.
e) Els tendals situats sobre sòl públic s'instal·laran sense fonamentacions
ni ancoratges fixos, de tal forma que siguen fàcilment desmuntables, havent de
ser retirats diàriament de la via pública.
f) No podran entorpir l'accés a la calçada des dels portals de les finques
ni dificultar la maniobra d'entrada o eixida en els guals permanents, ni impedir la
visió.
g) No es permetrà la col·locació de tendals amb ancoratges en la via
pública a aquest efecte de no distorsionar l'espai urbà afectat. Així mateix, no es
permetrà la instal·lació conjunta d'ombrel·les i tendal, pel negatiu impacte visual
que la conjunció d'aquests elements produeix.
h) L'autorització de la instal·lació d'estructures fixes sobre la via pública es
realitzarà en els termes establits en l'art. 7.4 de la present ordenança.
i) El color dels tendals i ombrel·les en el Nucli Històric i Entorns
monumentals haurà de referir-se als colors existents dominants en la zona, i en
general a qualsevol element que configure la imatge de la ciutat, i serà objecte
d'autorització expressa previ informe dels Serveis Tècnics.
Article 12. Sol·licitud i documentació.
La sol·licitud d'autorització es presentarà acompanyada dels següents
documents:
a) Document en el qual conste referència cadastral de l'immoble on es
desenvolupa l'activitat.

b) Dades identificatives de la llicència d'obertura i funcionament a nom del
sol·licitant (fotocòpia de la llicència, número d'expedient de la seua tramitació, o
similar).
c) Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar i memòria
descriptiva de les seues característiques.
d) Pla redactat per Tècnic competent, a escala, en grandària paper A4,
que reculla:
- Planta viària de la zona, delimitant ample de vorera, longitud façana del
local, etc.
- Elements existents en la via pública, com ara arbres, escocells,
embornals, semàfors, papereres, fanals, armaris d'instal·lació del servei públic,
senyals de trànsit, bolardos, contenidors de fem, bancs, i qualssevol altres que
permeten conéixer l'espai lliure existent per a compatibilitzar la resta d'usos
permesos en la via pública amb la instal·lació pretesa.
- Espai i superfície quantificada a ocupar pel conjunt de taules i cadires en
posició de prestació del servei a l'usuari, delimitant les seues dimensions,
distància a la vorada i a la façana.
e) Quan l'ocupació es pretenga en espais lliures d'ús públic i domini privat,
el sol·licitant haurà de presentar, juntament amb la documentació abans citada,
títol habilitant per a l'ús del citat espai, per part del propietari d'aquest. En cas
que el titular de l'espai siga una Comunitat de Propietaris, l'autorització per al seu
ús haurà d'estar formalitzada en escriptura pública, mitjançant acord unànime
adoptat sobre aquest tema.
f) Certificat de l'entitat asseguradora on es manifeste que la pòlissa està
en vigor i que està inclosa la cobertura de la responsabilitat civil, per l'activitat
generada en les taules i cadires, de la via pública i/o zones privatives utilitzades
per l'assegurat per al desenvolupament de la seua activitat.
g) Resguard acreditatiu del pagament de la Taxa Municipal corresponent.
h) Autorització dels veïns en els supòsits regulats en la present ordenança.
El tendal haurà de mantindre's en perfectes condicions de salubritat,
seguretat i adorn públic.
Article 13. Terminis per a sol·licitar l'autorització.
Les sol·licituds per a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i
altres elements autoritzables per aquesta ordenança hauran de formular-se amb
una antelació mínima de dos mesos anteriors a la data prevista per a l'inici de
l'ocupació.

Aquest termini s'estableix tant per a les sol·licituds inicials com a qualsevol
modificació o ampliació que es pretenga de l'ocupació inicialment autoritzada.
Article 14. Tramitació.
En la tramitació de l'expedient es recaptarà informe dels Serveis Tècnics
Municipals i de la Policia Local.
En el supòsit d'existència de queixes veïnals, les mateixes es valoraran
atenent les degudes comprovacions tècniques que s'efectuen respecte de les
circumstàncies de l'ocupació i possibles incompliments que s'hagen produït.
Article 15. Autorització.
Les autoritzacions s'atorgaran a precari, i generaran un alta en el
corresponent padró fiscal, al qual es traslladaran igualment les
ampliacions/modificacions que s'autoritzen amb posterioritat.
Les autoritzacions es concediran excepte el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers, i habilitaran al seu titular a utilitzar l'espai exclusivament
per a la instal·lació de taules, cadires, ombrel·les i tendals.
L'autorització expressarà la superfície màxima a ocupar i la determinació
geomètrica de la ubicació de les instal·lacions, així com el nombre de taules i
cadires la col·locació de les quals es permet, incorporant un pla de la superfície
autoritzada i distribució dels elements de la mateixa i un cartell que haurà de
situar-se en la façana del local.
A aquest efecte de facilitar el control de l'espai habilitat per a l'ocupació de
la via pública, a petició de la Policia Local, d'ofici pel Servei encarregat de la
tramitació de l'expedient d'autorització, o mitjançant escrit raonat dels veïns o
associacions de veïns afectades, pels Serveis Municipals se senyalitzarà, en la
pròpia vorera, l'espai a ocupar pels interessats.
En els supòsits en els quals procedisca la denegació de l'ocupació per
incompliment de les condicions disposades en la present ordenança, la mateixa
es resoldrà motivadament, comunicant-ho a l'interessat.
En el cas que, durant la vigència de la Llicència d'Ocupació de la Via
Pública, es produïra la transmissió de la llicència de l'activitat principal, tant el
cedent com cessionari hauran de sol·licitar a l'Ajuntament la cessió de la
Llicència d'ocupació.
L'incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència d'ocupació
de la via pública o de les disposicions de la present ordenança donarà lloc a la
perduda de vigència d'aquesta, en els termes establits en l'art. 17 de la present
ordenança, facultant-se a la Policia Local per a la retirada de quants elements
ocupen la via pública.

La Llicència d'Ocupació de la Via Pública quedarà suspesa en el cas que
per actes religiosos o cívics siga necessària la utilització de la via pública
ocupada, devent l'interessat retirar tots els elements instal·lats i deixar expedita
la via pública, sense que això genere dret a cap indemnització.
Article 16. Condicions d'ús de l'espai autoritzat per a les terrasses.
Les ocupacions amb taules i cadires i tendals, estaran subjectes al
compliment de les següents condicions:
a) El 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 i funcionament del
local que li serveix de suport, d'aquestes normes i altres que li resulten
d'aplicació.
b) En cap cas s'utilitzarà la via pública com a magatzem o lloc o depòsit
del mobiliari entenent que es produeix aquest amb l'apilament del mobiliari fora
de l'horari concedit, encara que s'efectue en la porció del domini públic autoritzat,
la qual cosa donarà lloc a la retirada per l'Ajuntament. A aquest efecte, en el cas
que el titular de la instal·lació tinga autoritzat un tendal, haurà d'enrotllar els
tancaments verticals, a fi de mantindre la via pública lliure d'obstacles.
c) El titular de la instal·lació haurà de col·locar en l'exterior de la porta de
l'establiment adossada a façana i degudament protegida l'autorització atorgada.
d) Serà obligació del titular mantindre en condicions de salubritat i adorn
tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
e) 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 el 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.
f) En les operacions d'apilament o retirada diària de taules i cadires, es
procurarà que no provoquen sorolls, en quedar prohibit l'arrossegament
d'aquestes.
g) No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via
pública, com ara equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole
(equips informàtics, *karaokes, etc.).
Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'aquestes
característiques en el seu local, que emeten so cap a la via pública.
Article 17. Extinció de l'autorització.
Les autoritzacions concedides s'extingiran per les següents causes:
a) Revocació.

b) Suspensió provisional.
L'Ajuntament iniciarà expedient per a la revocació, o suspensió, en el seu
cas, de l'autorització atorgada, en els següents suposats:
a) Quan s'haja apreciat un incompliment de les condicions de l'autorització
o de les obligacions disposades en la present Ordenança. La revocació de
l'autorització per aquesta causa inhabilitarà a l'interessat per a sol·licitar una nova
autorització durant el termini d'un any.
b) Quan la llicència municipal d'activitat i funcionament del local del qual
depén l'ocupació s'haguera extingit per qualsevol causa, es trobara suspesa o
es trobara privada d'efectes per qualsevol circumstància.
c) Quan es modifique la realitat física existent en el moment de
l'atorgament de l'autorització.
d) Quan s'aprecien circumstàncies d'interés públic que impedisquen
l'efectiva utilització de sòl per al destí autoritzat, com ara obres, esdeveniments
públics, situacions d'emergència, si així ho considera la Policia Local, o altres
circumstàncies d'interés general que així es consideren per l'Ajuntament
mitjançant Resolució motivada.
En qualsevol cas, l'extinció de l'autorització no generarà dret a cap
indemnització.
Article 18. Subjectes responsables.
Seran subjectes responsables les persones físiques o jurídiques titulars
de les instal·lacions en les quals es duguen a terme accions i omissions que
vulneren les prescripcions d'aquesta Ordenança.
S'entendran incloses entre aquestes infraccions la realització de qualsevol
activitat instrumental de col·locació de taules i cadires i altres elements
contemplats en la present ordenança, vulnerant els preceptes d'aquesta.
Article 19. Infraccions.
Les infraccions a l'Ordenança Municipal reguladora de Taules i Cadires es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Són infraccions lleus:
a) La falta d'adorn o neteja de la instal·lació o del seu entorn.
b) L'incompliment de l'obligació de retirar el mobiliari de la terrassa, una
vegada finalitzat l'horari del seu funcionament, quan no supere mitja hora.
c) La falta d'exposició en lloc visible per als usuaris, veïns i agents de
l'autoritat del document d'autorització de la terrassa.

d) L'incompliment de qualsevol altra obligació prevista en aquesta
Ordenança que no siga constitutiva d'infracció greu o molt greu.
2. Són infraccions greus:
a) La comissió de dues infraccions lleus en un any.
b) La instal·lació de taules i cadires sense autorització, quan la seua
instal·lació resulte legalitzable.
c) L'incompliment de l'obligació de retirar i recollir el mobiliari de la
terrassa, una vegada finalitzat l'horari del seu funcionament, en més de mitja
hora i menys d'una hora.
d) La instal·lació d'instruments o equips musicals o altres instal·lacions no
autoritzades que ocasionen molèsties als veïns.
e) L'excés en l'ocupació quan no implique incompliment de la normativa
reguladora de l'accessibilitat de les vies públiques per a persones amb mobilitat
reduïda.
f) La falta de reposició del paviment afectat per una instal·lació que
comporte algun tipus d'ancoratge, una vegada extingida l'autorització.
3. Són infraccions molt greus:
a) La comissió de dues faltes greus en un any.
b) La instal·lació de taules i cadires sense autorització, quan la mateixa no
resulte legalitzable.
c) L'excés en l'ocupació quan implique una reducció de l'ample lliure de la
vorera o pas per als vianants que incomplisca la normativa reguladora de
l'accessibilitat de les vies públiques per a persones amb mobilitat reduïda.
d) La producció de molèsties greus als veïns o transeünts derivades del
funcionament de la instal·lació per incompliment reiterat i greu de les condicions
establides en aquesta Ordenança.
e) La falta de consideració als funcionaris o agents de l'autoritat, quan
intervinguen per raó del seu càrrec, o la negativa o obstaculització a la seua labor
inspectora.
f) L'incompliment de l'obligació de retirar el mobiliari de la terrassa, una
vegada finalitzat l'horari del seu funcionament, en més d'una hora.
Article 20. Sancions
Les infraccions d'aquesta Ordenança podran donar lloc a la imposició de
les següents sancions, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, 7/1985, de 2 d'abril:

a) Les infraccions lleus: Multes fins a 750 euros.
b) Les infraccions greus: Multes de 750 euros fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus: Multes de 1.500 euros fins a 3.000 euros.
Article 21. Circumstàncies modificatives.
Per a la determinació de la quantia de les multes s'atendrà la intensitat de
la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets
d'altres persones o activitats, la transcendència del mal causat i conducta
reincident de l'infractor.
Article 22. Procediment Sancionador.
La imposició de les sancions requerirà la prèvia incoació i instrucció del
procediment corresponent, el qual se substanciarà conformement al que es
disposa en la legislació general sobre Procediment Administratiu Comú i altra
normativa que resulte de concreta aplicació.
L'acord d'iniciació podrà ordenar l'adopció de mesures provisionals que
resulten necessàries per a garantir l'eficàcia de la resolució que poguera recaure,
com ara la retirada de les instal·lacions il·legals.
Article 23. Restauració de la legalitat.
Sense perjudici del règim sancionador i de l'exercici d'altres potestats
reconegudes en l'ordenament jurídic, l'Ajuntament exercitarà la seua potestat de
restauració de la legalitat, tant per a garantir l'efectivitat de l'extinció de
l'autorització demanial com en els casos de manca d'autorització, excés en el
nombre de taules i cadires instal·lades o excés en l'horari autoritzat i
emmagatzematge en via pública del mobiliari emprat per a la terrassa.
Així mateix, per al supòsit que l'autoritzat no procedisca a la reposició del
paviment afectat per una instal·lació que comporte algun tipus d'ancoratge una
vegada extingida l'autorització, la imposició de la sanció oportuna no obviarà, així
mateix, la repercussió del cost que aquesta reposició supose.
Quan el titular o persona que es trobe a càrrec de l'establiment no acredite
estar en possessió de la preceptiva autorització municipal, s'haja excedit de la
superfície concedida en l'autorització, o s'haguera superat l'horari autoritzat, la
Policia Local requerirà al referit titular o persona a càrrec de l'establiment perquè
procedisca a la retirada immediata de les taules i cadires instal·lades, i cas de no
ser atés el requeriment, es retiraran per la Policia, sent en aquest supòsit el cost,
tant de la retirada com de l'emmagatzematge, a càrrec del titular de l'establiment.
La mesura prevista en el paràgraf anterior té caràcter provisional, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 56 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
*****

