Ajuntament
de Canovelles

ANTECEDENTS
Atès que s’ha procedit a l’elaboració de la memòria d’Alcaldia de la consulta pública
prèvia a l’elaboració del projecte de modificació de l’ordenança municipal de l’ús de
la via pública amb la instal·lació de terrasses i vetlladors.

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
2. L’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals indica que una vegada acordada la
formació d’una ordenança s’ha de designar una Comissió d’estudi encarregada de
redactar l’avantprojecte que ha d’estar integrada per membres de la corporació i
personal tècnic propi o aliè.
És pels motius anteriorment exposats, que
RESOLC:
Primer. Obrir consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació de
l’ordenança municipal de l’ús de la via pública amb la instal·lació de terrasses i
vetlladors, amb el contingut de la Memòria d’Alcaldia que es reprodueix a
continuació:
“MEMÒRIA D’ALCALDIA DE LA CONSULTA PÚBLICA amb caràcter previ a
l'elaboració del projecte de modificació de l’Ordenança municipal de l’ús de la
via pública amb la instal·lació de terrasses i vetlladors
De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació els ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació d’Ordenança municipal de l’ús
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1. L’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que amb l’objectiu de millorar
la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a l’elaboració del projecte de norma, es dugui a terme una
consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Canovelles, amb
l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre:
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de la via pública amb la instal·lació de terrasses i vetlladors, es recapta l'opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la
futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació
L’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix als ens locals territorials, en
l’àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de règim local
la potestat reglamentària. Paral·lelament, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim Local, atribueix al municipi la potestat normativa per dictar
ordenances dins l’àmbit de les seves competències, entre les quals, s’inclou a l’art.
25.2 apartat h, la promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
La instal·lació de terrasses i vetlladors té efectes que es poden considerar
beneficiosos en l’activitat econòmica del municipi i en la qualitat de vida de la
ciutadania en general.
Objectius de la norma
Modificar els actuals horaris de les terrasses i vetlladors dels establiments públics
autoritzats de restauració, hostaleria, cafeteries, bars, bars musicals, gelateries i
similars, establerts a l’article 12 punts 1 i 2 de la citada ordenança, consistent en
l’ampliació dels horaris de tancament, principalment en la temporada d’hivern, per tal
d’incentivar l’activitat econòmica d’aquests tipus d’establiments que al mateix temps
sigui compatible amb el descans dels veïns.

Ajuntament de Canovelles Tel. 93 846 45 55 Fax. 93 846 53 02
www.canovelles.cat a/e: ajuntament@canovelles.cat
NIF: P0804000H

Codi Validació: 9HMCMSR4SQFDFCA6G6MMJ952J | Verificació: https://canovelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

L’article 12 d’aquesta ordenança es refereix a l’horari de les terrasses i estableix uns
horaris diferenciats segons es tracti de la temporada d’hivern o la d’estiu, sent els
horaris de tancament a l’hivern les 21 hores de diumenge a dijous i les 22 hores pels
divendres, dissabtes i vigílies de festius, i pel que fa a l’estiu, les 23 hores de
diumenge a dijous i les 24 hores pels divendres, dissabtes i vigílies de festius. Aquests
horaris de tancament, principalment els d’hivern, fan que resti limitat de forma notable
els serveis de restauració en període vespre, bàsicament pel que fa al servei de
sopars a l’exterior, activitat molt arrelada d’altra banda a la cultura mediterrània.

DECRET

L’ajuntament disposa d’una ordenança de l’ús de la via pública o terreny privat amb
incidència a la via pública que regula la instal·lació de terrasses i vetlladors que
constitueixen un aprofitament privatiu de l’espai de domini i ús públic on s’ubiquen
taules cadires, para-sols i altres elements complementaris i que tenen el caràcter
d’annexos d’establiments públic autoritzats de restauració, hostaleria, cafeteries, bars,
bars musicals, gelateries i similars; el text íntegre de la qual es va publicar al BOP de
Barcelona en data 30 d’octubre de 2012.
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En efecte, cal garantir una bona convivència ciutadana, de manera que l'ús especial
dels espais publics per part dels establiments de restauració i altres sigui compatible
amb el gaudi per part dels veïns i veïnes d'aquests espais i amb el dret al descans. Tot
plegat per tal d'afavorir l'equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius.
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Tercer. Constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de la modificació
de l’ordenança municipal de l’ús de la via pública amb la instal·lació de terrasses i
vetlladors.
Quart. Nomenar com a membres de la comissió esmentada les persones següents:
-

Emiliano Cordero Soria, alcalde de l’Ajuntament de Canovelles com a president
de la Comissió d’Estudi.
Francesc Sánchez López, regidor de l’àrea de territori i serveis a la ciutadania.
Miquel Sallés Puig, coordinador de planificació estratègica.
Xavier Serarols Campmany, arquitecte municipal.
Lluís Arañó Güell, enginyer tècnic municipal.
Eva Elhombre, tècnica de promoció econòmica.
Josep Berdagué Pujol, secretari municipal.
Mercè Grau Grau, TAG de secretaria, que actuarà com a secretària de la
Comissió d’Estudi.

Cinquè. Comunicar la present resolució a les persones interessades.
Sisè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i al Portal de transparència de la
Corporació.
L’Alcalde
Document signat electrònicament al marge
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DECRET

Segon. Establir un termini de participació en la consulta pública de deu dies a partir de
l’endemà de la seva publicació.
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Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar
les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el
termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci a la
web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.”
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Resulta precís aprovar una modificació de l’Ordenança municipal de l’ús de la via
pública amb la instal·lació de terrasses i vetlladors, amb l’objectiu de promoure i
incentivar l’activitat a la via pública o terreny privat amb incidència a la via pública als
establiments públics autoritzats de restauració, hostaleria, cafeteries, bars, bars
musicals, gelateries i similars.

