MEMÒRIA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LES VIES I ELS ESPAIS
DESTINATS A L’ÚS PÚBLIC.
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una
consulta pública, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb
la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans i/o organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma. Amb aquesta iniciativa es vol donar
resposta al dret constitucional de participació ciutadana reconegut en l’art. 105 de la
Constitució Espanyola.
Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents
aspectes:
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

ENTITAT PROPONENT

Ajuntament de Roda de Berà

REGIDORIA DELEGADA

Àrea de Serveis Territorials. Dep. D’obres
Urbanisme

TIPUS DE NORMA

Ordenança Municipal

OBJECTE DE
REGULACIÓ

Règim d’autoritzacions per l’ocupació de les vies i espais
públics.

Públiques

i

A.- PROBLEMES QUE ES PRETEN SOLUCIONAR AMB LA INICITIVA.
L’actual Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de les vies i els espais
destinats a l’ús públic va entrar en vigor el 30 d’abril de 2009. En els darrers anys a
Roda de Berà s’han incrementat de manera significativa els nombre d’activitats dutes a
terme als espais públics. Aquesta circumstància més el marc normatiu actual i el fet
que de l’aplicació de la mateixa s’han detectat articles i supòsits susceptibles de ser
millorats, esdevé la necessitat d’una nova regulació.
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L’ordenança vigent des de l’any 2009 regula sistemàticament l’ocupació de la via
pública així com la convivència ciutadana. Atès l’abast d’aquestes dos temàtiques,
s’ha cregut adient diferenciar-les i elaborar un text normatiu específic per a cada
matèria.
Amb l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de les vies i dels espais destinats
a l’ús públic, es pretén harmonitzar l’interès privat- particulars, empresaris i
associacions- amb l’interès públic per tal que l’ocupació de la via pública es realitzi en
la menor interferència dels interessos generals dels ciutadans.
Tanmateix, davant la conscienciació de l’Ajuntament envers la preservació del paisatge
urbà, aquesta Ordenança esdevé un instrument jurídic el qual pretén contribuir a la
regularització de la publicitat d’una forma que es puguin establir pautes i controls per al
desenvolupament normalitzat de l’activitat publicitària.
L’Administració municipal ha d’assumir el paper administrador d’un bé com són els
espais del municipi, l’ús del qual ha de racionalitzar-se a fi de permetre la concurrència
pacífica i ordenada dels diferents usos. Des d’ un punt de vista general, l’ordenança
s’haurà d’adequar als principis establerts, s’hauran de revisar els procediments i les
condicions a què han d’ajustar-se les ocupacions, activitats, obres i instal·lacions a la
via pública i establir el règim sancionador davant l’incompliment del seu articulat.

Quins problemes es resoldran amb la iniciativa de la modificació de l’ordenança?

a) Suprimir de l’Ordenança el referit a la convivència ciutadana, ja que es creu
convenient la redacció d’un nou text normatiu específic en aquest matèria.

c) Revisar les condicions establertes per l’atorgament de la llicència d’ocupació de
la via pública, amb l’estudi dels supòsits autoritzables per raó de l’execució
d’obres, així com establir el règim per al tancament i talls de carrers.
d) Es pretén regular tota activitat de publicitat, entenent com tota acció a difondre
entre el públic qualsevol tipus d’informació de productes o serveis. Activitats
tals com: Tanques publicitàries, repartiment publicitat, banderoles, plafons...etc.
e) Refondre la modificació existent de la normativa actual.
f)

Simplificar els procediments establerts i clarificar l’estructura de l’Ordenança
per facilitar-ne la seva aplicació.

g) Adequar a la normativa vigent el Règim sancionador i demés marc normatiu
aplicable.
B.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
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b) Adaptar l’Ordenança a la nova vigent, incorporant la regulació de la celebració
d’espectacles públics i activitats recreatives a la via pública .



La necessitat de modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de les vies i
els espais destinats a l’ús públic es posa de manifest pels fets següents:

Des de l’aprovació de l’anterior ordenança s’han produït un conjunt de modificacions
normatives que fan necessària l’adaptació de l’Ordenança.
Consta una modificació que caldria refondre en la proposta de modificació.
Es requereix la regulació acurada de la utilització de les vies i els espais destinats a
l’ús públic, particularment els carrers, les places i els parcs i jardins, atenent la
casuística actual, als efectes de poder donar resposta a la problemàtica exposada a la
present memòria.
D’aquest tràmit de consulta pública prèvia, poden sorgir noves recomanacions o
suggeriments respecte a la regulació de l’ocupació de les vies i els espais destinats a
l’ús públic a Roda de Berà, que poden ser tinguts en compte a l’hora de formular el text
definitiu de l’ordenança que es regula.
C.- OBJECTIUS DE LA NORMA.
Els objectius serien els següents:






Disposar d’un text normatiu que garanteixi la utilització racional de la via
pública.
Seguretat jurídica en l’aplicació de la regulació.
Adaptar el text normatiu a la legislació vigent.
Regular tots i els supòsits i la casuística sobre l’ utilització de la via pública.
Preservar el paisatge urbà , amb la incorporació de criteris de sostenibilitat
ambiental.

D.- POSSIBLES
REGULATORIAS.

SOLUCIONS

ALTERNATIVES,

REGULATORIES

I

NO

Atès que es tracta de regular l’ocupació de domini públic així com de regular les
activitats que s’hi poden desenvolupar, sent que aquestes actuacions estan sotmeses
a prèvia obtenció de llicència municipal, cal establir una regulació clara i concisa que
obeeixi a paràmetres d’igualtat, aplicació múltiple i concreció de les condicions
exigibles. Des d’aquest punt de vista es requereix la modificació de l’ordenança d
’ocupació de les vies i els espais destinats a l’ús públic vigent i establir la regulació que
correspongui.
Al tractar-se d’una activitat que s’ha d’ordenar, no pot contemplar-se l’alternativa no
regulatòria per tal de poder resoldre els expedient.

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.
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