Atés que esta opció d'ampliar la superfície a favor del titular d'una autorització d'ocupació
del domini públic amb taules i cadires suposa una continuïtat del conjunt de mesures
gestionades per este Ajuntament en benefici del sector hostaler i de restauració, que van
suposar l'acord de Ple de 15 d'abril de 2020 de suspensió del cobrament de la taxa per
ocupació amb taules i cadires, les devolucions conseqüents i la pròrroga fins al 31 de
març de 2021 de les autoritzacions ja concedides, tot això en relació amb el Pla de
Mesures de Reactivació Econòmica davant el COVID-19 (Pla municipal "Tornem Junts")
aprovat en la mateixa sessió plenària.
Vist que per Decret d'Alcaldia 820/2020, de 13 de març, es va disposar la suspensió de
les autoritzacions d'ocupació del domini públic i la retirada de les taules, cadires i altres
elements de mobiliari ubicats a l'espai públic.
Atés el principi d'eficàcia en l'actuació administrativa, el qual legitima la possibilitat
d'emetre un decret que empare la possible ampliació de l'espai autoritzat per a terrasses,
a l'efecte d'evitar nombroses peticions anàlogues que puguen bloquejar i retardar
l'atorgament d'autoritzacions d'ampliació en cada cas, tot sense perjudici que en supòsits
amb alguna singularitat específica o per imperatiu legal corresponga emetre algun decret
individualitzat.
Atés la competència de l’Alcaldia per a adoptar les mesures necessàries i adequades
segons les circumstàncies davant el risc de situacions que afecten a la ciutadania, d’acord
amb l’article 21.1 m) de la Llei de Bases de Règim Local, RESOL:
Primer. Autoritzar, a l’empara de l’Orde SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització
de determinades restriccions d’àmbit nacional, establides després de la declaració de
l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova

Plaça Major,1 - 46870 Ontinyent (València) - Tel.962918200 Fax.962918202 - NIF P4618600C - www.ontinyent.es

Número: 2020-1144 Data: 10/05/2020

Atés que dins d’este nou escenari (Fase 1) s'inserix l'autorització per la reobertura al
públic de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració amb unes limitacions i
garanties, i amb l'opció que els Ajuntaments amplien l'espai d'ocupació autoritzat per a
atemperar la limitació que suposa la prohibició de no superar la proporció del 50% entre
taules i superfície disponible segons la llicència o autorització municipal existent (articles
15 i 16 de l’Orde esmentada).
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Atés que la dita Orde SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional, disposa que la ciutat d’Ontinyent es troba en a la Fase 1 de
la "desescalada" ja que la unitat territorial que conforma el Departament de Salut XàtivaOntinyent s’inclou al punt 10 de l’Annex de l’Orde de referència.
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Atés el Pla per a la transició cap a una nova normalitat ("desescalada") aprovat pel
Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020, que en acabar l’anomenada Fase 0
(Preparatòria) ha previst, a partir de l'11 de maig de 2020, la Fase 1 (Inicial) de la transició
presidida pel principi de flexibilització de determinades restriccions socials que es van
disposar per la situació de crisi sanitària i l’estat d'alarma conseqüent declarat pel Real
Decret 463/2020, de 14 de març, i que a l’empara del RD 514/2020, de 8 de maig (de
pròrroga de la declaració de l’estat d’alarma) queden actualitzades mitjançant una nova
regulació de les mesures de contenció prevista a l’Orde SND/399/2020, de 9 de maig, per
a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establides després de la
declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat.

Quart. Condicionar l'ampliació de l’ocupació autoritzada a l'existència material d'espai
públic suficient per a albergar l'ampliació en els llocs i les condicions previstos en
l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació dels espais de domini i ús públic amb
taules i cadires i altres elements auxiliars, sense que es puga contravindre la normativa ni
els senyals de trànsit ni suposar l’ocupació de passos de vianants, espais de des/càrrega,
espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, ambulàncies, serveis públics
essencials, entrada a aparcaments i altres elements reservats.
Cinqué. Recordar que, com cal preservar la salut tant de la clientela com del personal
treballador, la prestació del servei en terrasses ha de dur-se a terme amb l’adopció de les
mesures de prevenció i/o higièniques i sanitàries que dispose tant la normativa de
prevenció de riscos laborals, com la sanitària general, com la sanitària específica
relacionada amb el COVID-19 i els plans o protocols concrets acordats entre el subjecte
titular de l’empresa o activitat i el personal treballador, amb compliment en tot cas del que
preveu l’article 16 i 6.5 de la dita Orde SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització
de determinades restriccions d’àmbit nacional
Sisé. Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia 820/2020, de 13 de març, de suspensió de
les autoritzacions d'ocupació del domini públic i la retirada de les taules, cadires i altres
elements de mobiliari ubicats a l'espai públic.
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Tercer. Indicar que tant la reobertura com l'ampliació de l'ocupació autoritzada s'atorguen
amb caràcter general per a tots els subjectes que tinguen autoritzada l'ocupació del
domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars, sempre que voluntàriament
vulguen fer ús de l'opció de reobertura i/o d’ampliació de l'ocupació i així ho manifesten a
l'Ajuntament mitjançant correu electrònic adreçat a festes@ontinyent.es amb indicació de
les dades de l’establiment, ubicació i telèfon de contacte; mentre que els que tingueren
caducada o vençuda l’autorització de l’ocupació del domini públic i no hagueren sol·licitat
encara la seua renovació, hauran de sol·licitar el tràmit pertinent.
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Segon. Establir que, durant la Fase 1 de la transició cap a una nova normalitat, la
proporció entre les taules i superfície disponible ha de respectar, en tot cas, la proporció
del 50% i que la distància física entre les taules o, si fa el cas, les agrupacions de taules
ha de ser d'almenys 2 metres amb una acumulació màxima per taula o agrupació de
taules de 10 persones (sempre que es respecte la distància mínima interpersonal); mentre
que durant les fases següents caldrà estar a la normativa aplicable segons la fase de la
"desescalada" i la unitat territorial que s’establisca, per la qual cosa serà la normativa
esmentada la que es prendrà com a referència per a determinar l’abast de l’ampliació
permesa en cada moment (o, si fa le cas, la seua reducció) així com la proporció entre
taules i superfície, la distància de separació, la concurrència màxima de persones i altres
aspectes connexos.
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normalitat, a partir de l’11 de maig de 2020 i mentre es prorrogue l’estat d’alarma o així ho
dispose la normativa específica que es promulgue, la reobertura al públic de les terrasses
dels establiments d'hostaleria i restauració, amb la possibilitat que amplien la seua
ocupació fins al doble d'allò concedit per l'autorització municipal que estiga en vigor, i amb
l'actuació municipal de procurar l'augment de l'espai per a vianants a l'efecte que no es
veja alterat per l'ampliació de la terrassa de què es tracte.

Seté. Disposar que el contingut d'este acte administratiu serà eficaç i mantindrà la seua
vigència en la mesura que la normativa i les resolucions de les autoritats competents ho
permeten, amb la possibilitat que davant qualsevol criteri legal o jurídic que faça
incompatible totalment o parcialment el seu contingut, s'emeta un de nou que el modifique
o deixe sense efecte sense que això genere cap dret a indemnització a favor dels titulars
de les terrasses ja que l’autorització d’ocupació del domini públic i la seua possible
ampliació es concedeixen en precari i subjectes a l’evolució de la situació sanitària.
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Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Alcaldia; Secretaria
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Vuité. Traslladar este Decret al sector hostaler i de restauració, donar-lo a conéixer a la
ciutadania en general mitjançant els sistemes de comunicació municipals i remetre’l a la
Policia Local per al seu seguiment i actuació en cas d’incompliment segons la funció de
control que assigna la DA 1 de l’Orde esmentada.

