AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
Exp. 1089/2020

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL EN ACTIVITATS FESTIVES DE CARÀCTER POPULAR I FESTIVITATS
TRADICIONALS VALENCIANES, ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I ARTÍSTIQUES I
CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

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 de “Ordenança Municipal Reguladora de la ocupació del domini públic
municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes,
activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius”, 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 seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues
opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 10 dies
hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el tauler d’anuncis,
mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A efectes
informatius, també es publicarà a la web municipal.
Problemes que es pretenen solucionar amb
la iniciativa
Necessitat
aprovació

i Oportunitat

de

la seua

Objectius de la norma

Possibles
solucions
regulatòries i no regulatòries

alternatives

Tots els derivats de l’absència de regulació en la
materia, com la falta de criteri comú en el règim
d’autoritzacions.
És necessària l’aprovació de l’ordenança per tal
d’establir una normativa comú per a tots els
ciutadans que permita un ús adequat i
admissible dels béns de domini públic en
activitats festives.
Fixar el règim jurídic de les ocupacions del
domini públic municipal, en festes i
esdeveniments locals, mitjançant l’establiment
d’un procediment únic d’autorització i
concessió que hamonitze el seu ús comú general
per la ciutadania amb els aprofitaments
especials o usos privatius que puguen ser
autoritzables.
Resulta precís aprovar una Ordenança
Municipal Reguladora de la ocupació del
domini públic municipal en activitats festives
perquè actualment este municipi no té cap
regulació al respecte.
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