Expedient: 8083/2018

MEMÒRIA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA D’ÚS DE LES PLATGES DE RODA DE BERÀ.
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 Públiques i Urbanisme

TIPUS DE NORMA

Ordenança Municipal

OBJECTE DE
REGULACIÓ

Règim regulador de les condicions d´ús de les platges del terme
municipal de Roda de Berà.

A.- PROBLEMES QUE ES PRETEN SOLUCIONAR AMB LA INICITIVA.
L’actual Ordenança municipal reguladora de l’ús de les platges de Roda de Berà va
entrar en vigor el 18 de setembre de 2008 i és va modificar per acord de Ple de 25 de
febrer de 2016, publicant-se en el BOPT el 6 de juny de 2016.

L’ordenança vigent des de l’any 2008 regula les condicions d’ús de les platges del terme
municipal de Roda de Berà garantint el dret dels ciutadans a gaudir-les i a fer un ús
públic del mar, de la seva ribera i de la resta de l’espai de domini públic i de les seves
zones de protecció i servitud, d’acord amb les competències municipals atribuïdes a
l’article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
Amb la modificació de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de les platges de Roda
de Berà, es pretén regular altres aspectes que no es contemplen en l’ordenança actual.
Quins problemes es resoldran amb la iniciativa de la modificació de l’ordenança?

a) Es pretén regular tota activitat esportiva que es desenvolupi a la zona de platja.
b) Incorporar nous elements relatius a l’acampada i campaments a les platges.
c) Modificació relativa a l’autorització de la tinença d’animals domèstics durant la
temporada de platja.
d) Regulació dels usos a la platja i normes de convivència.
e) Revisió règim sancionador i infraccions.
B.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
•

La necessitat de modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús de les platges de
Roda de Berà es posa de manifest pels fets següents:

Des de l’aprovació de l’anterior ordenança s’han produït un conjunt de modificacions
respecte a l’ús dels espais a la zona de platja 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 l’ús públic de la platja, particularment en els
desenvolupament d’activitats, 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’ús públic del mar i de la resta de l’espai de
domini públic a les platges de 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 l’ús de l’espai de domini públic i que
aquest sigui compatible amb l’obligació de l’administració de defensar i preservar
l’espai.
Seguretat jurídica en l’aplicació de la regulació.




Regular tots i els supòsits i la casuística sobre l’ utilització de l’espai de domini
públic.
Actualització règim sancionador.

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’ús de les platges de
Roda de Berà 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.

