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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE LA NOVA
ORDENANÇA REGULADORA DE LA VIA PÚBLICA
De conformitat amb allò previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació
amb l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, implica, amb caràcter
previ a la elaboració del projecte de l’ordenança de referència, una consulta
pública per tal de recavar la opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives i potencialment afectades per la futura ordenança.
Els eventuals interessats podran participar enviant les seves aportacions
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Palamós.
La consulta pública estarà oberta durant un període de 21 dies naturals a comptar
des de la publicació al portal web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Palamós, i, a l’objecte de facilitar la participació en la consulta pública, es facilita la
següent informació sobre el projecte de la futura ordenança.
1. Antecedents a la norma.

L’Ordenança reguladora de la via pública que fou aprovada el 7 de maig de 2013
pel Ple de l’Ajuntament de Palamós. La seva entrada en vigor va tenir lloc un cop
transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 ,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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2. Problemes que es pretén resoldre amb la nova ordenança.

Amb la nova ordenança, l’Ajuntament de Palamós pretén la modificació de tots
aquells aspectes d’implantació i funcionament, que puguin solucionar queixes,
pretensions i suggeriments dels sectors afectats: vianants, comercial, restauració,
veïnal i ciutadania en general.
En particular en l’àmbit de la Planassa es considera que es pot optimitzar més l’ús
de la via pública tant pels restauradors com pels usuaris de la via. A la plaça
Murada s’ha intensificat l’ús en els últims anys i és necessari regular-ho de manera
particular; i hi ha tot un seguit d’ocupacions que l’actual ordenança no preveu i que
es volen regular per tal de poder tenir una ocupació de la via pública més
organitzada, aquest tipus d’ocupacions serien les ocupacions temporals i
esporàdiques, previstes en l’article 53.6 del TRLU, no regulades ni previstes a
l’ordenança actual.
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3. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

A l’actual ordenança reguladora de la Via Pública, es recullen un seguit de
disposicions transitòries que havent transcorregut el seu període de vigència, de
cinc anys, han perdut la seva utilitat des del mes de maig de 2018 i es determinant
i necessària la seva actualització. Aquest fet obre l’oportunitat de redactar una
nova ordenança on es poden preveure les necessitats de modificació de la
mateixa.
4. Objectius de la norma.

Un dels objectius de la norma és resoldre la problemàtica i carències anteriorment
esmentades així com fomentar una millor convivència entre els usuaris de la via
pública i els interessats en realitzar un ús comú especial o un ús privatiu de la
mateixa.
5. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
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La matèria que es pretén regular i atès la necessitat de modificar o derogar una
ordenança específica vigent sobre la mateixa, no hi ha cap altre opció que la
tramitació d’una nova ordenança municipal, amb el conseqüent procediment de
tramitació per a la seva definitiva aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Palamós.
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