
 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE REGLAMENT DE FIRES. 

 

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la 

participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter 

previ a l’elaboració de la norma, s’haurà de substanciar una consulta pública a 

través del portal web de l’administració competent, en la qual es recollirà 

l’opinió dels/les ciutadans/nes i de les organitzacions més representatives 

potencialment afectats per la futura norma en relació als següents aspectes: 

a) 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 regulatòries i no regulatòries 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar 

les seves opinions sobre els aspectes que els siguin d’interès en relació al projecte 

de Reglament que es pretén elaborar, en un termini de 20 dies naturals, a 

comptar des del dia següent a la seva publicació a la pàgina web municipal.  

 

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

 

Les limitacions físiques dels espais on es celebren les diferents fires, així com les 

característiques i finalitats de cadascuna de les fires fan necessari establir una 

normativa que en reguli la participació, el control i normes d'ús i funcionament. 

 

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

 

La via pública és un bé de domini públic, i és un bé escàs sotmès a un ús col·lectiu, 

de tal manera que qualsevol ús intensiu exigeix una vigilància o regulació per part 

de l’Administració municipal, per tal de garantir la convivència i assegurar que tots 

els actes individuals i col·lectius que hi repercuteixen respecten els interessos 

individuals i l’interès públic. 

 

OBJECTIUS DE LA NORMA 

 

Aconseguir una gestió objectiva i eficient, del sistema de llicències de les parades 

als espais de la via pública regulant les condicions de participació en cadascuna de 

les fires als efectes de garantir la objectivitat, publicitat i concurrència. 

 

Garantir  l’homogeneïtat dels criteris pels drets, les obligacions i els deures dels 

participants així com garantir les condicions de seguretat i salubritat pel públic en 

general. 

 

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES 

 

Al tractar-se d’una activitat ordenadora i no ordenada, no pot contemplar-se 

l’alternativa no regulatòria per resoldre’n  les incidències. 

 


