
 

 

Exposició de Motius: Segona Modificació de l’Ordenança Reguladora de 
l’ocupació de terrenys mitjançant terrasses, tendals i altres elements de 
mobiliari similars al servei d’establiments de restauració de Cornellà de 
Llobregat. 

 
Vist que des de l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la  crisi 
sanitària ocasionada  per la COVID-19 i les successives pròrrogues 
efectuades a través dels Reials decrets 476/2020, de 287 de març, 
487/2020, de 10 d’abril, 492/2020, de 24 d’abril; 514/2020, de 8 de maig, 

i 537/2020, de 22 de maig, dels que deriva un marc regulador que ha 
adoptat tot un seguit de mesures per garantir la salut i la seguretat de la 
ciutadania per contenir la progressió de la malaltia, entre les quals s’inclou 
la limitació dels aforaments de les activitats de restauració i hostaleria. 
Atès que la situació a tot Catalunya, com a la resta de l’Estat, des de la 
finalització de l’estat Alarma ha generat que hi haguessin rebrots 
importants que ha calgut adoptar mesures específiques per cada territori 
en funció del seu nombre i la seva propagació. 
 
Atès, que en concret a Cornellà, conjuntament amb altres 14 municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, estem actualment afectats per les 
mesures especials en matèria de salut públic per a la contenció dels brots 
epidèmics, adoptades per la Generalitat de Catalunya inicialment en data 
17 de juliol, per la Resolució del Departament de Salut SLT/1746/2020 
que segueix en vigor, amb algunes variables aprovades en les seves 
posteriors pròrrogues. 
 
Vist que aquesta situació d’emergència provocada per la crisi sanitària del 
coronavirus  ha tingut un gran impacte social i els seus efectes  incideixen 
directament  en el sector  de la restauració i l’hostaleria; un dels mes 
castigats tant en l’àmbit econòmic com de l’ocupació. 

 
Vist que l’Ordenança Reguladora de l’ocupació de terrenys mitjançant 
terrasses, tendals i altres elements de mobiliari similars al servei 
d’establiments de restauració, vigent des del 28 d’abril de 2012 (1ar 
Modificació), estableix en l’article 10.b): 

 
“b) Respectar en tot moment el següent horari màxim d’activitat a la via pública:  
 
- De l’1 d’octubre al 31 de maig, fins a les 23 hores.  
 
- De l’1 de juny al 30 de setembre, fins a les 24 hores.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
En el període comprés de l’1 de juny al 30 de setembre, l’horari establert es 
perllongarà una hora els divendres, dissabtes i vigília de festius.  
 
Els establiments gaudiran de 30 minuts de marge sobre l’horari màxim previst 
per tal de desallotjar i recollir el material de la via pública.” 
 
Vist que per tot l’exposa, i arrel de la crisi sanitaria actual i preveient d’altres 
esdeveniments que poguessin succeir en un futur;  es considera addient 
modificar l’article 10 apartat b) afegint un paràgraf al respecte de l’horari 
màxim d’activitat a la via pública, establint que per motius excepcionals amb 
temporalitat concreta, es pugui mitjançant de decret d’alcaldia modificar 
l’horari de tancament de les terrasses a la via pública; ja sia ampliant o 
reduint el mateix. 
 
Quedant el text de l’article redactat de la següent manera:  
 
b) Respectar en tot moment el següent horari màxim d’activitat a la via 
pública:  
 
- De l’1 d’octubre al 31 de maig, fins a les 23 hores.  
 
- De l’1 de juny al 30 de setembre, fins a les 24 hores.  
 
En el període comprés de l’1 de juny al 30 de setembre, l’horari establert es 
perllongarà una hora els divendres, dissabtes i vigília de festius.  
Els establiments gaudiran de 30 minuts de marge sobre l’horari màxim previst 
per tal de desallotjar i recollir el material de la via pública. 
 
Per motius excepcionals i  degudament motivats, per Decret d’Alcaldia es podrà 
modificar de forma temporal l’horari d’activitat a la via pública” 
 
 
Atès el que disposa l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’ 
avantprojecte de segona modificació de  l’Ordenança Reguladora de 
l’ocupació de terrenys mitjançant terrasses, tendals i altres elements de 
mobiliari similars al servei d’establiments de restauració de Cornellà de 

Llobregat compleix  amb els principis de bona regulació en els següents 
termes: 
 

a) En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquesta iniciativa es 

justifica per la necessitat d’adequar-se al marc legislatiu i a les necessitats 

organitzatives. 

 

 



 

 

 
b) En virtut del principi de proporcionalitat, aquesta iniciativa conté la 

regulació imprescindible per modificar motivadament els horaris de forma 

temporal . 

 
c) A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, l'ordenança s'emmarca de 

manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional, 

autonòmic i comunitari, per generar un marc normatiu estable, 

predictible, integrat clar i de certitud, que faciliti el coneixement i 

comprensió i, en conseqüència, l'actuació i presa de decisions de les 

persones. 

 
d) En aplicació del principi de transparència, l'Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat tracta de possibilitar amb aquest Reglament l'accés senzill, 

universal i actualitzat de la normativa municipal en vigor i els documents 

propis del seu procés d'elaboració, en els termes establerts en l'article 7 de 

la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern i en l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre. 

 
e) En aplicació del principi d'eficiència, aquesta ordenança evita càrregues 

administratives innecessàries o accessòries i tendeix a racionalitzar, en la 

seva aplicació, la gestió dels recursos públics. D’altre banda, la iniciativa 

no afecta a les despeses o ingressos públics presents o futurs. 

 
 
La Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, 
Ordenances i Administració d’Espai Públic 
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