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Article 55. Protecció de la legalitat 
1. Les accions o omissions que presumptament comportin una vulneració de les 
determinacions contingudes en aquesta Ordenança, subjectes a sanció, han de donar 
lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i per incoar un 
procediment o més d’un que tinguin per objecte, conjuntament o separadament, 
l’adopció de les mesures següents: 
a) La restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. 
b) La imposició de sancions. 
c) La determinació dels danys i els perjudicis causats. 
2. En qualsevol dels procediments a què fa referència l’apartat 1 es poden acordar les 
mesures provisionals prèvies previstes als article 59 i 60 o les mesures provisionals de 
l'article 74 que siguin necessàries per evitar el manteniment dels efectes de la infracció i 
la comissió de noves infraccions, i també per assegurar l’eficàcia de la resolució final. 
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Article 56. Inspecció i control  
1. Els titulars de les llicències municipals de terrassa han de permetre i facilitar l’acció 
inspectora de l’Ajuntament, la qual es pot dur a terme en qualsevol moment, sens 
perjudici de les accions específiques de control de funcionament de la terrassa i els seus 
elements i de revisió de les llicències municipals. 
2. L’acció inspectora municipal la duen a terme les persones al servei de l’Ajuntament 
que exerceixen l’acció d’inspectora i que tenen la consideració d’agents de l’autoritat per 
i pels membres de la Guàrdia Urbana. També poden col·laborar en la inspecció persones 
o empreses amb l’especialització tècnica que determini un decret de la Comissió de 
Govern. 
3. Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d’estendre un acta, en la qual 
les persones interessades poden fer constar la seva disconformitat i les seves 
observacions. L’acta s’ha de notificar a les persones interessades i a l’òrgan municipal 
competent. 
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Article 57. Actuacions administratives  
Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l’òrgan competent, després de 
valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns o en la 
convivència entre els ciutadans, pot optar entre: 
a) Requerir les modificacions o millores necessàries per reparar les irregularitats, fixar un 
termini per efectuar-les i obrir un procediment sancionador si no són fetes dins el 
termini establert. 
b) Acordar directament l’obertura del procediment sancionador, amb l’adopció de les 
mesures provisionals que siguin necessàries, sens perjudici de les mesures prèvies a la 
incoació del procediment sancionador exposades a la lletra següent. 
c) Ordenar el tancament o la suspensió de la llicència de terrassa i la retirada dels seus 
elements 
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Article 58. Terrasses sense llicència en espais d'ús públic de titularitat municipal  
1. Les instal·lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança i els seus elements 
integrants, que es trobin sobre espais d’ús públic de la titularitat municipal sense la 
preceptiva llicència o que excedeixin la superfície autoritzada poden ser retirats 
mitjançant una ordre de l’òrgan competent, en l’exercici de la potestat de recuperació 
d’ofici de l’Ajuntament. 
2. Els serveis municipals poden executar l’ordre sense més avís que la notificació a la 
persona interessada de l'ordre a què fa referència l'apartat 1. Aquesta notificació es pot 
dur a terme en el mateix moment de la retirada o de l’acte de l’execució material. 
3. L’ordre de retirada empara totes les execucions materials que calgui fer mentre 
persisteixin les circumstàncies que la van motivar. En el cas de resistència al 
desallotjament, s’han d’adoptar les mesures necessàries per a la recuperació de la 
possessió del domini públic. 
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Article 59. Terrasses sense llicència en espais d'ús públic de titularitat privada  
1. Les instal·lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança que es trobin sobre 
espais privats d’ús públic sense llicència poden ser objecte de les mesures provisionals 
prèvies de suspensió. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament pot procedir, prèvia 
l’audiència a la persona interessada, a ordenar motivadament la suspensió de la terrassa 
i la retirada dels seus elements. 
2. La mesura provisional prèvia ha de ser confirmada, modificada o revocada en l’acord 
d’iniciació del procediment sancionador corresponent, que s’ha d’efectuar en el termini 
màxim de quinze dies des de l’adopció de la mesura. La mesura provisional resta sense 
efecte si no s’obre l’expedient sancionador dins del dit termini o si l’acord d’iniciació no 
conté cap pronunciament exprés. 
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Article 60. Retirada diària dels elements de la terrassa  
1. L’incompliment reiterat de l’obligació de retirar diàriament de l’espai públic els 
elements bàsics de la terrassa, establerta a l’article 48, lletra a) faculta l’Ajuntament, 
amb aplicació de criteris de congruència i proporcionalitat, per procedir a la retirada dels 
elements de la terrassa de l’espai públic. 
2. L’Ajuntament ha de notificar a la persona titular de la llicència de terrassa aquesta 
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actuació de retirada, d’acord amb el que s’estableix a l’article 56, ha d’indicar el lloc on 
aquests elements han estat dipositats i ha de practicar la liquidació de la taxa 
corresponent. 
3. La notificació a què es refereix l’apartat 2 ha d’advertir del termini màxim dintre del 
qual la persona interessada pot recollir al seu càrrec els elements retirats, i si no atén 
aquesta obligació l’Ajuntament pot considerar aquests elements com a abandonats i 
procedir, si escau, a la seva destrucció o alienació. 
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Article 61. Despeses derivades de la retirada  
Les despeses que s’originin per les actuacions referides en els articles 58, 59 i 60, 
juntament amb l’import dels danys i perjudicis causats, són a càrrec de la persona 
responsable de la instal·lació, que està obligada al seu ingrés, prèvia la corresponent 
liquidació. 
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