1. Per la temporada d'estiu, entesa aquesta del 15 d'abril al 15 d'octubre, l'horari
màxim serà de diumenge a dijous de 8:00 a 23:30 hores, i divendres, dissabtes
i vigílies de festius de 8:00 a 1 hores de la matinada.
2. Per la temporada d'hivern, entesa aquesta de l'1 de gener al 14 d'abril i del 16
d'octubre al 31 de desembre, l'horari màxim serà de diumenge a dijous de 8:00
a 23:00 hores, i divendres, dissabtes i vigílies de festius de 8:00 a 24:00
hores.”
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació.
Canovelles, 11 de febrer de 2022
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“Art. 12. Horari de la terrassa.

Data 21-2-2022

Es publica el text íntegre amb la nova redacció de l’article 12 apartats 1 i 2 de
l’Ordenança:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aprovada inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament de Canovelles, adoptat en
sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2021, la modificació de l’article 12
apartats 1 i 2 de l’ordenança municipal de l’ús de la via pública amb la instal·lació de
terrasses i vetlladors, i havent estat sotmesa a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, comptats del 10 de desembre de 2021 al 24 de gener de 2021, ambdós
inclosos, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en data 10 de desembre de
2021 al portal de transparència, al tauler d’anuncis de la seu electrònica, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari
“El Periódico”, sense haver-se presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment, es
fa públic que l’esmentada modificació d’ordenança ha esdevingut aprovada
definitivament en data 25 de gener de 2022.

A

ANUNCI de l’Ajuntament de Canovelles sobre aprovació definitiva de la modificació
d’una ordenança.
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