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CONSULTA PÚBLICA PREVIA PER L’ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
DE TERRASSES.
En els termes de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), mitjançant el portal web de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, s’obre un període de consulta pública durant el
termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació, en
relació a:
a.

Els problemes que es pretén solucionar

L’actual regulació, dintre de l’ordenança de mobilitat vigent, no abasta la complexitat,
l’augment de la demanda i la nova tendència d’ocupació singular i permanent (anual
renovable) dels espais d’ús públic per les terrasses.
b.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Esdevé necessari ampliar el marc normatiu, detallar les característiques i requisits per
l’ús específic dels espais d’ús públic, per garantir adequadament la convivència,
seguretat, qualitat i sostenibilitat ambiental d’aquests espais, aconseguir una ciutat
transitable i accessible, però inclusiva amb totes les necessitats, donar suport a
l’activitat econòmica dels sectors de restauració i assimilats, protegint a la vegada el
paisatge urbà i les característiques pròpies de totes les zones de la nostra ciutat.
Afavorint la projecció de la imatge oberta, dinàmica i acollidora de l’Hospitalet de
Llobregat.
Nou marc normatiu, fonamentat en un enfocament dinàmic i selectiu, que clarifiqui les
obligacions dels titulars i les característiques del procediment, objectivant i simplificant el
règim d’intervenció administrativa.
També cal regular i establir ordenacions singulars, d’acord amb la diversitat d’espais de
la ciutat, garantint la comptabilitat i integració de les terrasses en aquestes zones
prèviament determinades.
Finalment, per garantir l’actualització i desenvolupament d’aquesta ordenança, facilitant
la seva aplicació, crear i regular una Ponència Tècnica Municipal de Terrasses.
c.

Els objectius de la norma

Establir el règim jurídic aplicable a la instal·lació i el funcionament de les terrasses
vinculades als establiments de restauració i assimilats en els espais públics i privats d'ús
públic de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, regulant i simplificant la intervenció
administrativa en aquest àmbit.
El règim d’intervenció administrativa abasta tant la regulació de la instal·lació,
l’autorització i el funcionament de les terrasses, com la inspecció i control, el
restabliment de la legalitat i dels interessos generals vulnerats, i la sanció de les
conductes tipificades com a infracció.
Els principis generals i les finalitats últimes, que han de regir el desenvolupament i
l’aplicació, són la millora de l’espai públic per a la convivència de la ciutadania, el
foment, suport i impuls de l’activitat econòmica, l’objectiu de fer una ciutat accessible i
inclusiva per tothom, la preservació de la qualitat del paisatge urbà de la ciutat, la
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seguretat, la integritat dels béns i drets públics i privats afectats, la qualitat i la
sostenibilitat ambiental de les terrasses.

d.

Les possibles solucions alternatives

Per poder autoritzar a l’espai d’ús públic un ús especial com és la instal·lació de les
terrasses esdevé necessari que existeixi una regulació normativa que en definitiva reguli
el conflicte entre dos béns jurídics que cal protegir: l’ús comú general i l’ús comú
especial dels espais d’ús públic. Es per això que es proposa una actualització de
l’existent.

