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Ordenança número 56  

 
ORDENANÇA REGULADORA DE TERRASSES AMB FINALITAT LUCRATIVA EN LA VIA 
PÚBLICA DESENROTLLADA PER ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ 
 
Article 1. FONAMENT I NATURALESA 
S'aprova la present ordenança a fi de regular el règim jurídic a què ha de sotmetre's l'ús o aprofitament de 
terrenys de domini públic municipal amb taules, cadires, ombrel·les i altres elements amb finalitat lucrativa 
vinculats als establiments d'hostaleria i restauració, quan no suposen l'exercici d'una activitat mercantil 
directa. 
Estes instal·lacions quedaran subjectes a més, a la normativa vigent en el moment de la sol·licitud sobre 
espectacles públics i activitats recreatives, de protecció del medi ambient i patrimonial, per la qual cosa les 
seues determinacions seran plenament exigibles encara que no es faça expressa referència a les mateixes en 
esta ordenança. 
 
Article 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
L'aprofitament de terrenys de domini públic de titularitat municipal amb finalitat lucrativa, per mitjà de 
taules, cadires, ombrel·les, tendals o qualsevol altre element relacionat amb l'activitat de terrasses, es regularà 
pel que disposa la present Ordenança. S'entén per terrassa als efectes d'esta Ordenança, la instal·lació en 
espais de domini públic de titularitat municipal, al conjunt de taules amb les seues corresponents cadires, que 
poden anar acompanyades d'elements auxiliars com para-sols (ombrel·les), tendals, tarimes, paravents, 
vetlladors, estufes, equips d'il·luminació, etc. amb finalitat lucrativa vinculats als establiments d'hostaleria i 
restauració, quan no suposen l'exercici d'una activitat mercantil directa. 
En el cas d'ocupació del domini públic amb barraques, casetes, atraccions i altres llocs o espais d'exposició 
i/o venda que es produïsquen en ocasió de festes tradicionals caldrà ajustar-se a la seua normativa específica, 
així com l'ocupació del domini públic que tinga lloc en ocasió de fires i mercats promoguts per l'Ajuntament 
de la Font d'en Carròs.  
 
Article 3. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 
Podran sol·licitar autorització els titulars amb prèvies autoritzacions d'obertura del local a què anirà vinculat 
l'aprofitament del terreny de domini públic.  
La dita autorització de terrassa se sol·licitarà entre els mesos d'octubre i novembre per a l'aprofitament de 
l'any natural següent. 
Els titulars d'establiments de nova obertura, o les modificacions en locals ja autoritzats, podran sol·licitar, 
després de l'obtenció de l'autorització municipal d'obertura, l'ús de la via pública per al que reste d'any 
natural. 
Les autoritzacions tindran caràcter anual. Les dites autoritzacions seran renovades anualment si no se 
sol·licita la baixa per part del particular en els mesos entre octubre i novembre, sempre que no hi haja hagut 
modificació de l'objecte autoritzat. 
Les autoritzacions podran ser revocades, temporal o definitivament, per l'Ajuntament de manera unilateral en 
el cas que produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major 
interés públic o menyscaben l'ús general. 
L'autorització se sol·licitarà a través del formulari normalitzat present en l'Ajuntament de la Font d’en 
Carròs. La dita sol·licitud s'acompanyarà de: 
 
a) DNI, CIF o document identificatiu del sol·licitant. 
b) Pla d'ubicació de les terrasses a escala 1:100 que arreplegue: 
-Emplaçament respecte a l'establiment i zona a ocupar per les instal·lacions de terrassa amb indicació de les 
seues cotes i superfícies.  
-La longitud de façana de l'establiment i, en cas d'ocupació de la façana dels locals contigus, la longitud 
d'estos. 
-Vorera i calçada. Especialment, ample de carrer, vorera o lloc de la via pública on es pretén la instal·lació, 
elements de mobiliari urbà i enjardinats, passos de vianants o de discapacitats existents. 
c) Fotografia de la façana o façanes. 
d) Descripció de la proposta de mobiliari a instal·lar amb fotografies en color del mateix, fullet o catàleg i 
descripció de la seua materialitat. 
e) Pòlissa d'Assegurança de responsabilitat civil General i d'incendis en vigor, amb cobertura sobre les 
activitats a realitzar o certificat acreditatiu de constitució del mateix junt amb rebut de pagament actualitzat, 
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que haurà d'estendre la seua cobertura als possibles riscos que pogueren derivar-se de la instal·lació i 
funcionament de l'activitat. 
f) En el cas que se sol·licite la instal·lació d'elements de calefacció (estufes) o elèctrics, marcat CE dels 
mateixos. 
g) Justificant de pagament de la taxa d'ocupació. 
 
La presentació de tota la documentació no suposa l'autorització de l'ocupació. L'Ajuntament es reserva el dret 
de sol·licitar la instal·lació de mobiliari de característiques especials.  
 
Article 4. CONDICIONS GENERALS 
La instal·lació de terrasses en la via pública, és una decisió discrecional de l'Ajuntament, que suposa la 
utilització privativa d'un espai públic, per la qual cosa la seua autorització haurà d'atendre a criteris de 
compatibilització de l'ús públic amb la utilització privada havent de prevaldre en els casos de conflicte, la 
utilització pública del dit espai i l'interés general ciutadà. 
 
a) En tota la longitud de la façana, ha de quedar un pas lliure mínim de 1,50m d'ample adossat a ella, o 
l'extensió de la vorera si esta és inferior a 1,50m. 
b) L'ocupació màxima serà la longitud de la façana de l'establiment. No obstant això, podrà ampliar-se la dita 
dimensió en un 10% per cada costat, sempre que es compte amb l'autorització dels titulars contigus. 
c) Haurà de respectar-se una separació de 1.5 metres entre zones ocupades per altres sol·licitants per a evitar 
ocupacions continuades que impedisquen el pas entre elles. 
d) En el cas de situar-se damunt de la vorera la terrassa es disposarà longitudinalment a la vora de la vorera i 
separada d'ella un mínim de 0.60 metres, per a no entorpir l'entrada i eixida dels passatgers dels vehicles 
estacionats. 
e) La zona reservada guardarà una distància de com a mínim 3 metres dels cantons a fi de permetre la 
visibilitat en la calçada. 
f) No s'autoritzarà l'ocupació de l'espai públic amb terrasses en les zones següents: 
-Zones destinades a operacions de càrrega i descàrrega. 
-Zones situades en passos de vianants. 
-Portals i accessos a edificis residencials. 
-Guals per a accés de vehicles a garatges d'immobles. 
-Altres espais que poguera decidir l'Ajuntament en funció de les condicions urbanístiques, estètiques, 
mediambientals, de tràfic, etc. 
g) Terrasses cobertes: 
-Les estructures de les terrasses constaran de mòduls prefabricats rígids ancorats al paviment, subjectant 
tancaments laterals i superiors de tela. L'altura del conjunt, comptada des del punt més alt de la coberta, no 
serà superior a 3 metres ni inferior a 2,20m. 
-Tot el conjunt haurà d'oferir garanties de seguretat i solidesa enfront d'inclemències del temps. 
-La superfície total no excedirà de la superfície autoritzada i seran totalment i fàcilment desmuntables. 
-Estes estructures hauran de ser retirades de la via pública pel titular una vegada concloga el període 
estacional per al qual es concedisca l'autorització municipal, així com a reposar el paviment o superfície que 
puga veure's afectat. 
-L'ajuntament podrà ordenar en qualsevol moment la retirada de l'estructura. En cas d'haver de retirar-se 
d'ofici pels operaris municipals en execució subsidiària, el cost de dita retirada anirà a càrrec del titular. 
-Al tancament de l'establiment, els tendals i laterals hauran de quedar arreplegats, deixant tan sols l'estructura 
rígida. 
-No s'instal·larà cap tipus de terrassa amb ancoratge a la via pública sense la concessió de la corresponent 
llicència d'obres. 
-Abans de la inicialització de les obres, el titular haurà de posar-se en contacte amb els responsables de les 
companyies subministradores dels servicis urbans subterranis que pogueren veure's afectats per la col·locació 
dels ancoratges. 
-Els pilars de la terrassa coberta es col·locaran junt amb la rigola de la vorera (mai sobre la mateixa i, en tot 
cas, almenys a 0.20 metres del rastell) per a respectar el pas de l'aigua d'escolament natural al llarg de la 
mateixa. 
-No s'autoritzaran els muntatges que puguen ser utilitzats com a vies d'accés a les plantes superiors o resten 
visibilitat a altres veïns o locals contigus. 
-No es permetrà l'ús de colors purs estridents. 
h) Taules i cadires: 
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-Com a taula tipus es considera la quadrada de 70 cm de costat o la circular de 75 cm de diàmetre, amb 
quatre cadires i disposades de forma reticular, en files i columnes permetent el pas entre les taules, 
configurant així la tipologia estàndard. 
-Les taules i cadires, hauran de tindre protegits els extrems de les potes amb materials elàstics per a evitar 
l'emissió de sorolls a l'arrossegar els mateixos sobre la tarima, tant pels clients com en el moment de retirar 
cada dia les taules i les cadires. 
-En l'àmbit delimitat com a entorn de protecció pel BIC “El Rafalí”, no es permetrà l'ús de colors purs 
estridents, com ara rojos, verds, blaus o grocs. 
 
 
Article 5. CONDICIONS TÈCNIQUES 
Ocupació de terrasses en voreres 
a) Podran autoritzar-se ocupacions de via pública en les voreres amb un ample major de 4m. 
b) Generalment s'autoritzarà una única línia de taules. Podent autoritzar-se dos, si la vorera és major de 6m 
c) L'amplària de la terrassa no excedirà en cap cas de 2,00 metres en la tipologia d'una línia de taules i de 
4,00 metres en el cas de doble línia de taules. 
 
Ocupació de terrasses en calçada 
a) S'autoritzaran en la zona d'aparcament enfront del local quan la vorera siga inferior a 4,00m. 
b) La vorera quedarà exempta de tot element afecte a l'activitat en compliment de la normativa vigent sobre 
accessibilitat en el medi urbà. 
c) En cas d'aparcament en línia o cordó, s'autoritzarà una única línia de taules. L'amplària no excedirà en cap 
cas de 1,75 metres, quedant una distància lliure mínima de 25 cm. a la línia d'aparcament en els carrers en 
què este es trobe senyalitzat horitzontalment, deixant sempre un mínim de 3.50 metres de carril lliure en 
carrers de circulació rodada de sentit únic. 
d) En cas d'aparcament en bateria, s'autoritzaran fins a dos línies de taules. L'amplària no excedirà en cap cas 
de 4 metres, quedant una distància lliure mínima de 25 cm. a la línia d'aparcament en els carrers en què este 
es trobe senyalitzat horitzontalment, deixant sempre un mínim de 3.50 metres de carril lliure en carrers de 
circulació rodada de sentit únic. 
 
Ocupació de terrasses en carrers de vianants o mixtes. 
Com a norma general, per a l'autorització d'ocupació amb terrasses en carrers mixtos enfront de l'establiment 
és imprescindible que el carrer posseïsca un ample mínim de 7,00 metres. Les terrasses s'adossaran a la línia 
de façana de l'establiment quedant un espai central mínim de 3,50 metres compartit d'ús de vianants, d'accés 
de veïns amb vehicles i pas de vehicles d'emergència. 
En els carrers de vianants s'establixen les següents condicions d'ocupació: 
a) S'autoritzarà generalment una única línia de taules. S'autoritzaran dos línies de taules quan l'ample mínim 
del carrer de vianants siga de 11,50 m. 
b) L'amplària de la terrassa no excedirà en cap cas de 1,75 metres en la tipologia d'una línia de taules i de 
4,00 metres en el cas de doble línia de taules. 
Excepcionalment, en carrers amb un ample superior a 5m es podrà autoritzar una sola línia de taules adossada 
a qualsevol de les façanes, d'una longitud màxima de 10 metres, sense que puga autoritzar-se una altra línia 
de taules en paral·lel en l'altra façana. Haurien de disposar-se a portell deixant una distància mínima entre 
ambdós terrasses de 3,5m. 
 
Ocupació de terrasses en places, passejos i altres espais singulars. 
L'ocupació amb terrasses en places i espais singulars requerirà, per a cada cas, un estudi especial atenent a les 
característiques de l'espai i el seu entorn. 
En general, la configuració de la terrassa no afectarà el funcionament normal del domini públic, ni interferirà 
amb el mobiliari urbà existent, sent perfectament compatible amb l'ús públic i el pas de vehicles 
d'emergència. 
Per a això, o bé les terrasses s'adossaran a la línia de façana de l'establiment, quedant l'espai central compartit 
per a ús de vianants, d'accés restringit de vehicles i pas de vehicles d'emergència, o bé les terrasses se 
separaran de la línia de façana de l'establiment un espai mínim d'ús de vianants, d'accés restringit de vehicles 
i pas de vehicles d'emergència. Estos espais lliures seran com a mínim de 3.50 metres d'ample. 
 
Article 6. DRETS DEL TITULAR 
El titular de l'autorització tindrà dret a ocupar l'espai autoritzat i a exercir l'activitat amb subjecció als termes 
de l'autorització, de la llicència d'activitat del local que li servix de suport, d'estes normes i la resta de que li 
siguen aplicables. 
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Article 7. OBLIGACIONS DEL TITULAR 
L'ocupació dels espais d'ús públic amb terrasses que, en tot cas, estarà subjecta a allò que s'ha preceptuat en 
les disposicions anteriors, quedarà supeditada a les següents limitacions i condicionants de compliment 
obligatori pels titulars autoritzats: 
 
a) Senyalització del perímetre de la zona autoritzada, per mitjà del pintat en el paviment d'una banda groga 
 reflector de 5 cm. d'ample, formant angles de 15 cm., en cada costat, en les interseccions de les línies que 
delimiten la zona a ocupar. 
b) S'exigirà al titular autoritzat el manteniment a càrrec seu tant de la zona ocupada com de qualsevol 
element la col·locació del qual s'autoritze dins de l'espai de terrasses, en perfecte estat de salubritat, neteja i 
ornament. Al finalitzar cada jornada, es procedirà, igualment, a l'arranjament i neteja de l'espai ocupat i el seu 
entorn més pròxim afectat per l'activitat. 
c) No podrà col·locar-se cap element que impedisca o dificulte l'accés a vivendes, garatges, locals comercials 
o de servicis. No podran obstaculitzar-se, d'una altra part, els passos de vianants degudament senyalitzats, 
eixides d'emergències i accessos autoritzats per este Ajuntament, havent de salvaguardar, en tot cas, la 
correcta visibilitat dels senyals de circulació i del tràfic rodat. 
d) Hauran de deixar-se completament lliures, a fi de facilitar la seua utilització immediata pels servicis 
públics que ho precisen, les boques de reg, els hidrants, els registres de clavegueram, les parades de transport 
públic, els centres de transformació i les arquetes de registre dels servicis públics. 
e) Haurà de retirar-se diàriament el mobiliari instal·lat per a dur a terme l'activitat, una vegada finalitzat 
l'horari autoritzat per a la mateixa, no podent el mateix ser emmagatzemat o apilat fora de la zona 
autoritzada. 
f) Els titulars de l'autorització hauran d'exposar la targeta identificativa que li serà proporcionada a este efecte 
junt amb el corresponent pla, diligenciat i segellat, de detall de l'espai autoritzat en un lloc de l'establiment 
amb total visibilitat des de l'exterior, per a comprovació dels Servicis d'Inspecció i dels Agents d'autoritat que 
la reclamen en l'exercici de les seues funcions. 
g) En el cas que, per a dur a terme l'activitat de terrasses, s'autoritze la instal·lació en un espai públic 
d'elements de caràcter fix, com ara tendals, paravents i ancoratges d'ombrel·les en el paviment, podrà exigir-
se de forma motivada la constitució de fiança prèvia pel valor que determinen a este efecte els Servicis 
Tècnics Municipals, la qual serà cancel·lada si no resultaren responsabilitats, una vegada retirats els elements 
col·locats i s'efectue la reposició del domini públic a l'estat anterior a la seua instal·lació. 
h) Deixar expedit i en perfecte estat el domini públic ocupat a la finalització del termini de vigència de 
l'autorització siga quina siga la seua causa d'extinció. A este efecte els titulars de les autoritzacions 
disposaran d'un termini de set dies per a retirar les estructures. Si en els terminis mencionats, comptats a 
partir de la finalització de l'autorització, els elements o estructures no han sigut retirades, es procedirà basant-
se en el que disposa la legislació vigent, a la retirada per execució subsidiària, per personal municipal o 
contractat a este efecte, a costa de l'obligat. 
i) Amb independència de les sancions que puguen imposar-se de conformitat amb el Règim Sancionador, es 
requerirà al presumpte infractor que haja ocupat la via pública sense autorització, excedint-se de la mateixa o 
no ajustant-se a les condicions fixades, perquè en el termini que se li indique, que com a màxim serà de 72 
hores, efectue la retirada dels elements o estructures amb què haja ocupat la via pública, amb l'advertència 
que si que transcorre el termini que se li ha assenyalat sense haver complit l'orde cursada, es procedirà a la 
retirada per execució subsidiària, a costa de l'obligat, que respondrà dels danys i perjuís ocasionats. 
j) Si a qualsevol hora del dia un vehicle autoritzat o d'urgència tinguera necessitat de circular per la zona de 
vianants i les taules ho dificultaren o ho impediren, el titular d'estes haurà de procedir amb tota rapidesa a la 
retirada de les mateixes a fi de facilitar la maniobra del vehicle. 
k) Complir i fer complir que les operacions d'apilament o retirada diària de taules i cadires es realitzen de 
manera que no provoquen sorolls, al quedar prohibit l'arrossegament de les mateixes. 
l) No s'autoritza la instal·lació d'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 com no emetre 
so cap a la via pública per cap mitjà. 
m) Es retiraran de la via pública els elements autoritzats si entraren en conflicte amb esdeveniments d'interés 
general prèviament comunicats per l'Ajuntament. 
 
Article 8. PROHIBICIONS 
En l'exercici de l'autorització de terrasses, s'establixen les prohibicions que s'indiquen a continuació: 
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1. Queda expressament prohibida l'ocupació del domini públic amb màquines expenedores de refrescos, 
tabacs o altres articles, baguls frigorífics, màquines recreatives o d'atzar, aparells infantils o semblants. 
L'esmentada prohibició ve referida a tot establiment destinat a l'activitat d'hostaleria i restauració. 
No obstant això i després de valoració de la seua oportunitat pel Servici Tècnic competent, en atenció a 
criteris com ara les característiques i amplitud de la vorera, la longitud de la façana de l'establiment i les 
circumstàncies específiques i de seguretat de l'entorn, podrà autoritzar-se la col·locació en façana de 
determinats elements o artefactes relacionats amb l'activitat del local. Quan els dits elements s'instal·len en 
l'espai expressament autoritzat per a la instal·lació de terrasses i amb subjecció a l'horari fixat per als 
mateixos, serà aplicable la regulació continguda en la present Ordenança. 
2. Queda expressament prohibida amb caràcter general, la col·locació d'altaveus o qualsevol altre difusor de 
so en la zona autoritzada per a terrasses, encara que estiguera autoritzat el seu ús en l'interior de l'establiment 
del qual depén.  
3. Queda terminantment prohibit l'apilament o emmagatzematge fora de la zona autoritzada de productes o 
materials de qualsevol classe, tinguen o no relació directa amb l'activitat de terrasses autoritzada. 
 
Article 9. HORARI 
El muntatge i funcionament de la terrassa no podrà iniciar-se abans de les 8 del matí. 
L'horari màxim de funcionament de les terrasses serà fins a les 0.00 hores. 
L'Ajuntament podrà ampliar de forma motivada l'horari de tancament durant un període de temps definit.  
Estos horaris de funcionament de les terrasses només es podran ampliar amb l'autorització prèvia per 
resolució d'Alcaldia. 
En la corresponent autorització municipal es podrà reduir l'horari d'ús d'estes instal·lacions atenent a les 
circumstàncies d'índole sociològic, mediambiental o urbanístic que concórreguen o quan s'haja comprovat la 
transmissió de sorolls que originen molèsties als veïns pròxims ja que, en tot cas, l'autorització quedarà 
condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es registren nivells sonors de recepció 
superiors als establits en la normativa de sorolls que resulte aplicable i, en tot cas, la pràctica de qualsevol 
activitat que supose molèsties per als veïns.  
També podrà modificar-se l'horari inicialment autoritzat, previ tràmit d'audiència de l'interessat per un 
termini de 10 dies, podent inclús revocar-se l'autorització en cas d'incomplir-se la condició de no transmetre's 
als locals contigus majors nivells sonors que els permesos. 
 
Article 10. TERMINI 
Les autoritzacions tindran caràcter anual. Les dites autoritzacions seran renovades anualment si no se 
sol·licita la baixa per part del particular en els mesos entre octubre i novembre, sempre que no hi haja hagut 
modificació de l'objecte autoritzat. 
Per a períodes concrets (com a festes patronals, Porrat de Sant Antoni…) podrà sol·licitar-se una ampliació 
temporal de la superfície o ocupar, havent de ser expressament autoritzada per l'Ajuntament. 
 
Article 11. FORMES D'EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ 
a) En els casos propis derivats de la seua naturalesa de precari. 
b) En tot cas al terme del termini màxim pel qual s'atorga l'autorització. 
c) Per cessament de l'activitat del local. 
d) Quan la Llicència Municipal d'Obertura i/o posada en funcionament del local de què depén s'haguera 
extingit per qualsevol causa, es trobara suspesa o es trobara privada d'efectes per qualsevol circumstància. 
e) Quan medie incompliment de qualssevol de les condicions regulades en estes normes. 
f) Si hi ha problemes en relació amb l'autorització per queixes raonades dels veïns o a petició motivada dels 
servicis municipals, o altres circumstàncies d'interés general (com puga ser l'ordenació del tràfic, etc.) 
l'Ajuntament es reserva el dret de revocar la dita autorització, amb audiència prèvia de l'interessat. 
 
Article 12. REVOCACIÓ 
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Administració Municipal en qualsevol moment per raó 
d'interés públic, sense generar dret d'indemnització, quan resulte incompatible amb les condicions generals 
aprovades amb posterioritat, siga susceptible de produir danys en els béns annexos, ja siguen públics o 
privats, impedisquen la utilització del sòl per a activitats de major interés general o menyscaben l'ús comú del 
domini públic. 
 
Article 13. INFRACCIONS 
Les infraccions als preceptes regulats en la present ordenança seran tipificades com lleus, greus o molt greus 
dins el corresponent expedient sancionador, i a este efecte constituiran: 
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a) infracció lleu: 
1. La carència de neteja o decor de les instal·lacions durant l'horari d'ús de les mateixes quan això no 
constituïsca infracció greu. 
2. No tindre exposada en lloc visible l'autorització de l'ocupació. 
3. No deixar neta la zona autoritzada a l'acabar la jornada laboral. 
b) infracció greu: 
1. L'emmagatzematge o apilament fora de la zona autoritzada de productes o materials objecte de la 
instal·lació. 
2. L'ocupació superior a l'autoritzada quan excedisca entre el 20 al 50% de la superfície total efectivament 
autoritzada. 
3. L'ocupació o aprofitament fora de l'horari establit en l'autorització. 
4. La instal·lació en lloc diferent de l'autoritzat. 
5. La no conservació de la zona ocupada en perfecte estat de salubritat, neteja o ornament, quan siga amb 
caràcter greu o reiterat. 
6. La col·locació d'elements que impedisquen o dificulten l'accés a edificis, locals comercials o de servicis, 
pas de vianants degudament senyalitzats, eixides d'emergència i entrades de vehicles autoritzades per 
l'Ajuntament, així com la visibilitat dels senyals de circulació. 
7. L'ocupació de les boques de reg, els hidrants, registres de clavegueram, parades de transport públic, centres 
de transformació i arquetes de registre dels servicis públics de manera que impedisquen la seua utilització 
immediata pels servicis públics. 
8. La col·locació de mitjans reproductors d'imatge i/o so, excepte en el cas d'esdeveniments i amb 
autorització municipal prèvia. 
9. La col·locació d'elements decoratius o ornamentals de qualsevol índole o revestiment de sòls. 
10. L'incompliment de les ordes emanades per l'Ajuntament tendents a corregir deficiències observades en les 
instal·lacions. 
11. La producció de molèsties acreditades als veïns o transeünts derivades del funcionament de la 
instal·lació. 
12. L'incompliment de l'obligació de retirar o arreplegar i apilar el mobiliari de la terrassa al finalitzar el seu 
horari de funcionament. 
13. La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
c) infracció molt greu: 
1. La carència de l'assegurança obligatòria. 
2. L'ocupació del domini públic amb qualsevol dels elements expressament prohibits (màquines expenedores 
automàtiques, recreatives, de jocs d'atzar, billars, futbolins, vitrines expositores, aparells infantils, o qualsevol 
altra de característiques anàlogues. 
3.- La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent autorització o en un període no 
autoritzat. 
4. La reincidència en la comissió de faltes greus quan d'això es derive una pertorbació rellevant de la 
convivència que afecte de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims 
d'altres persones, al normal exercici d'activitats de qualsevol classe conformes amb la normativa aplicable o a 
la salubritat o ornaments públics. 
5. Negar l'accés a l'establiment o recinte als agents de l'autoritat o funcionaris inspectors que es troben en 
l'exercici del seu càrrec, així com la negativa a col·laborar amb els mateixos en l'exercici de les seues 
funcions. 
 
Article 14. SANCIONS  
Les infraccions regulades en qualsevol dels Títols continguts en la present Ordenança donaran lloc a la 
imposició de les sancions següents: 
a) Per la comissió de faltes lleus: advertència; multa en la quantia de fins a 750 € i/o suspensió de 
l'autorització fins a un mes. 
b) Per la comissió de faltes greus: Multa en la quantia de fins a 1.500 € i/o suspensió de l'autorització de fins 
a tres mesos. 
c) Per la comissió de faltes molt greus: Multa en la quantia de fins a 3.000 € i/o suspensió de l'autorització de 
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 impossibilitat d'obtindre en el terme municipal de la Font d’en Carròs. 
Les sancions es graduaran atenent a criteris com ara: 
–La pertorbació o obstrucció causada al funcionament normal d'un servici públic. 
–la premeditació en la comissió de la infracció. 
–la intensitat dels perjuís, incomoditat i danys causats a l'Administració o als ciutadans. 
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–la continuïtat en la comissió de la mateixa infracció. 
–la intensitat de la pertorbació ocasionada en la convivència, tranquil·litat o exercici de drets legítims d'altres 
persones, o a la salubritat o ornament públics. 
–L'existència d'intencionalitat o 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 servici 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, infraestructures, 
instal·lacions o elements d'un servici públic. 
 
Article 15. TAXES 
La taxa corresponent per l'ocupació de via pública regulada en esta ordenança es liquidarà de conformitat 
amb el que disposa l'ordenança fiscal vigent en la Font d'en Carròs en cada moment. 
 
Disposició transitòria 
 
En l'exercici 2017, les autoritzacions d'ocupació podran sol·licitar-se des del moment de Entrada en vigor 
d'esta ordenança i durant un període de dos mesos. Les dites autoritzacions s'estendran des de la data de 
concessió fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Disposició derogatòria 
 
Esta Ordenança deroga les normes o disposicions de rang igual o inferior que s'oposen a la present 
Ordenança o la contradiguen. En el no previst en l'Ordenança caldrà ajustar-se al que disposen les 
disposicions de caràcter general que regulen les activitats de les entitats locals. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada siga aprovada definitivament pel Ple i siga publicat el seu 
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província , d'acord amb el que preveu els articles 49 i 70 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 


