Publicada definitivament en el BOP número 173 de 23/VII/2002, per a la
seua entrada en vigor.

Ocupació de la via pública per a la instalAlació de quioscos,
taules, cadires, para-sols i similars

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Àmbit d’aplicació.L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el municipi de Llíria.
Article 2.- Objecte.L’objecte és regular l’ocupació de la via pública per als establiments de concurrència
pública i altres que s’assenyalen en aquesta ordenança, mitjançant la installació de
taules, cadires, para-sols i similars.
Article 3.- Criteris generals d’instalAlació dels elements d’ocupació de la via
pública.Els elements regulats en aquesta ordenança es localitzaran de la manera següent:

A Carrers de vianants: admet la installació de taules i cadires. No admet installacions
tancades.
A Carrers de circulació invertida: admet la installació de taules i cadires. No admet
installacions tancades.
A Vila Vella: admet la installació de taules i cadires.
A Zona considerada com a Centre Comercial a cel obert: admet la installació de
taules i cadires.
A Resta de carrers i places: admet la installació de taules i cadires.

CAPÍTOL II.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LOCALITZACIÓ
Article 4.- Carrers de vianants.Les taules i cadires hauran de situar-se properes a les façanes i respectaran els
accessos als edificis i passatges. Podran installar-se para-sols. Caldrà la presentació
d’un estudi concret depenent de les característiques del carrer.
Article 5. Carrers de circulació invertida i de la zona denominada Centre
Comercial a cel obert.Les taules i cadires hauran de situar-se en l’espai més proper a la calçada i
respectaran els accessos als edificis i passatges, i haurà de deixar-se, cada 20
metres, un pas mínim de 1,5 metres que permeta travessar la calçada als vianants, i
no podrà excedir la longitud de la façana de l’establiment excepte previ consentiment
per escrit dels veïns colindants afectats.
Entre les taules i les cadires i les façanes o elements eixints d’aquestes hi haurà,
almenys, un espai lliure de 2 metres. Podran installar-se para-sols.
Queda prohibida la installació de taules i cadires a les voreres o espais reservats a
aquesta finalitat de menys de 3,5 metres d’amplaria.

Article 6.- Vila Vella.1. Totes les sollicituds d’ocupació de via pública a la Vila Vella de Llíria hauran de
presentar-se a l’Ajuntament amb un projecte que resolga la situació, dimensions
exactes, forma, color, impacte amb l’entorn...
2. Les taules i cadires podran situar-se indistintament properes a les façanes i
respectaran els accessos als edificis i passatges o bé en l’espai més proper a la
calçada. Podran installar-se para-sols.
3. Queda prohibida la collocació de taules en places o carrers de menys de 4,5
metres d’amplada, excepte que siguen places o carrers de vianants que serà de 3,5
metres. S’ha de deixar en ambdues situacions un pas llíure per als vianants
d’almenys 1,20 metres.
Article 7.- Resta de carrers i places.1. Les taules i cadires podran situar-se indistintament adossades a la façana o bé en
l’espai més proper a la calçada i respectaran sempre els accessos als edificis., i
haurà de deixar-se, cada 20 metres, un pas mínim de 2 metres que permeta
travessar la calçada als vianants, i no podrà excedir la longitud de la façana de
l’establiment excepte previ consentiment per escrit dels veïns colindants afectats.
2. Entre les taules i les cadires i les façanes o elements eixints d’aquestes hi haurà,
almenys, un espai lliure de 2 metres. Podran installar-se para-sols.
3. Queda prohibida la installació de taules i cadires a les voreres o espais reservats a
aquesta finalitat de menys de 3,5 metres d’amplaria.
4. Si la installació no ocupa una longitud superior a la de la façana de l’establiment al
qual està vinculada, ha de deixar un pas lliure als vianants, d’almenys 1.20m i si
ocupa una longitud superior, ha de deixar-se un pas lliure com a mínim 1,70m.
Article 8.- Respecte d’altres espais públics.En les places i els espais públics, l’emplaçament de les taules i cadires no podrà
alterar la normal utilització de l’espai per a jocs de xiquets o zones d’esparciment.
Article 9.- Prohibicions específiques.No es permetrà emmagatzemar o apilar productes o materials en les terraces, ni
residus propis de les installacions, per raons d’estetica, decor o higiene.
Article 10.- Altres prohibicions.Queda prohibit la installació de billars, futbolins, màquines recreatives i similars en
les terraces que ocupen la via pública.
Article 11.- Obligació de neteja.La zona ocupada haurà de quedar totalment neta a diari, atenent a les instruccions
que dicte l’Ajuntament i, si s’escau, a les ordenances de neteja aplicables.
Article 12.- Preferència per la vorera.En els llocs on podan optar per collocar les taules en les voreres o en la calçada,
haurà de fer-se preferentment en la vorera.

CAPÍTOL III.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
Article 13.- Integració amb l’entorn.1. Les installacions dels elements objecte d’aquesta ordenança (taules, cadires,

para-sols...) han d’integrar-se adequadament amb l’entorn en el qual se situen.
2. Les cadires i les taules a la Vila Vella hauran d’estar adequades a l’entorn, no
podent-se utilitzar en elles acabats de colors purs estridents, no podran utilitzar-se
materials com el plàstic, resines sintètiques, alumini...excepte que se les superpose
amb tovalloles, fundes, coixins..,sempre en relació amb l’entorn o que pel seu acabat
siguen comparables a altres com la fusta.
Article 14.- Cadires.Les cadires seran de tipus individual. No és permesa la utilització de bancs o
elements similars.
Article 15.- Para-sols.1. Els para-sols seran d’eix central i plegables. La coberta d’aquests serà de lona o
similar. La seua installació serà en voreres o zones habilitades de més de 3 metres
d’amplaria, sense superar els 2 metres de diametre els para-sols o similars.
2. Els para-sols han d’integrar-se adequadament amb l’entorn en el qual se situen.
3. Si la ubicació és a la Vila vella de Llíria, a més d’aquestes normes, els colors
hauran de ser de color crema i en cap cas el logotip amb el nom de l’establiment
podrà ser de colors estridents purs.
Article 16.- Aparells de so.Els aparells productors de so hauran d’integrar-se perfectament en el conjunt. No
s’admeten installacions d’aparença provisional. Els nivells sonors dels aparells
reproductors de so no podran causar molèsties als veïns ni als vianants.
Article 17.- Installació electrica.La installació electrica haurà d’integrar-se perfectament en el conjunt i s’ajustarà al
reglament de baixa tensió. No s’admeten installacions d’aparença provisional.
S’installaran en el subsòl al igual que tots els subministraments de serveis públics
complint les mesures que garanteixen la mobilitat de les persones, la protecció de
l’arbrat i del mobiliari urbà.

CAPITOL IV.- ALTRES DISPOSICIONS
Article 18.- Llicència.L’ús d’una porció de la via pública resta subjecte a l’atorgament d’una llicència
d’ocupació temporal de la via pública, que origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interés públic, sense cap dret a indemnització.
Article 19.- Durada.Les llicències per a ocupar una porció de la via pública amb taules i cadires, i quan
calga, amb installacions tancades, es concediran per temporades, que coincidiran
amb el periode fixat en l’ordenança fiscal, llevat que la llicència fixe per raons
d’interés públic un termini inferior.
Article 20.- Ingresos públics.Els ingresos públics que s’haurà de pagar seran els assenyalats en la corresponent
ordenança fiscal.

Article 21. Sollicituds de llicència.1. Les sollicituds per ocupar una porció de la via pública mitjançant taules, cadires,
para-sols i similars, hauran de presentar-se anualment dins del termini assenyalat en

l’ordenança fiscal.
2. Podran sollicitar llicència per ocupar la via pública amb taules i cadires les
persones fisiques i jurídiques titulars d’establiments de pública concurrència que
disposen o no d’un local fix, a més dels titulars de comerços de pa, pastisseries amb
zona de consumició, xurreries i similars. També podràn demanar-ho les associacions
sense ànim de lucre de Llíria i previa sollicitud específica per a uns esdeveniments
concrets, com concerts, festivals i actes similars.
Article 22. Documentació a presentar per a la solAlicitud de llicència.Les sollicituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
1.
Instància presentada segons model oficial, on constarà: el nom, l’edat i el domicili
del sollicitant, el nom en representació del qual sollicita autorització i descripció de
l’activitat que preten desenvolupar.
2.
Documentació acreditativa de l’alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
3.
Plànol de situació a escala 1:1000 i plànol d’emplaçament acotat a escala 1:100,
en el qual es grafiaran els elements urbans existents i els elements a installar
(quiosc, taules, cadires, para-sols).
4.
Característiques de les installacions a efectuar i de l’escomesa elèctrica,
acompanyades d’un certificat d’installador elèctric.
Article 23. Concurrència de solAlicituds: criteris per a l’atorgament.1. En el cas que les persones sollicitants de llicència per ocupar via pública,
mitjançant la installació de taules i cadires, siguen més d’una es tindran en compte
preferentment, entre altres els criteris següents:
a) La vinculació de la installació a un establiment de pública concurrència, que
tinga un local fixe.
b) La idoneïtat de l’ocupació d’una determinada porció de la via pública.
c) La millor integració dels elements a installar amb l’entorn.
2. En el cas que diverses instàncies presentades solliciten l’ús de la mateixa porció
del domini públic en idèntiques condicions, la selecció de la persona adjudicatària
s’efectuarà mitjançant sorteig.
Article 24. Traspassos i canvis de titularitat.No es permeten els traspassos ni canvis de titularitat de la llicència d’ocupació
temporal de la via pública. Això no obstant, quan existeix un traspàs o canvi de
titularitat d’un establiment dels indicats en aquesta ordenança, l’Ajuntament podrà
autoritzar el canvi de nom de la llicència d’ocupació temporal a favor del nou titular,
prèvia la sollicitud d’aquest.

