Ajuntament
de Canovelles

previ

a

l'elaboració

del

projecte

d’Ordenança

Municipal

reguladora de guals i entrades de vehicles.

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 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 l'elaboració del projecte d’Ordenança Municipal reguladora de
guals i entrades de vehicles, es recapta l'opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
e) Formes de presentar propostes o suggeriments.
Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
L’Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública de l’Ajuntament de
Canovelles, aprovada per acord de Ple (BOP núm. 226, de 20 de setembre de 2004)
regula al seu article 92 el règim de construcció i senyalització de guals d’accés.
D’ençà l’Ajuntament ha comprovat que és necessari regular de manera específica i
detallada el règim jurídic d’aquestes llicències, així com els requisits dels titulars
dels espais, per tal de evitar problemes en la mobilitat i aparcament de vehicles,
generats per l’accés no regulat de vehicles a locals.
Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació
La necessitat de procedir a la redacció i aprovació d’aquesta Ordenança esdevé per
tal de garantir el principi de seguretat jurídica, per poder generar un marc normatiu
més concret, integrat i clar per als sol·licitants d’aquestes llicències.
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L’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix als ens locals
territorials, en l’àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la
legislació de règim local la potestat reglamentària. Paral·lelament, la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, atribueix al municipi la potestat
normativa per dictar ordenances dins l’àmbit de les seves competències, entre les
quals, s’inclou a l’art. 25.2 La infraestructura viària, tràfic, estacionament de
vehicles i mobilitat (apartats d, g respectivament).
Objectius de la norma
Aquesta ordenança regularà de forma més concreta en què consisteixen els guals,
com s’atorguen les llicències (requisits per aconseguir les llicències, procediment a
seguir), quins son els drets i deures del titulars d’aquests i el procediment
sancionador, tot d’aspectes que en l’actual normativa no es troben regulats.
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Al tractar-se de llicències municipals és imprescindible la seva regulació mitjançant
Ordenança d’acord amb el principi de bona regulació pel qual s’ha de regir l’exercici
de la potestat reglamentària per part de l’administració, que actualment estan
previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar
les seves opinions sobre els aspectes plantejats, durant el termini de 15 dies a
comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci a la web municipal,
mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la
Llei

39/2015,

d'1

d'octubre,

del

Procediment

Administratiu

Comú

Administracions Públiques.
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Formes de presentar propostes o suggeriments.

