
COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

Asunto:  Ordenanza municipal reguladora da instalación e uso de terrazas de veladores en

espazos de uso público do Concello de Ourense

Documento: anuncia de consulta pública previa da do anteproxecto de ordenanza. 

Expediente nº 2021011852

De conformidade co establecido no artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do

procedemento  administrativo  común  das  administracións  públicas,  con  carácter  previo  á

elaboración  do  proxecto  ou  anteproxecto  dunha  norma  debe  sustanciarse  unha  consulta

pública, a través do portal web da Administración competente, na que se recabará a opinión

dos suxeitos e organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma

acerca dos seguintes aspectos:

a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.

b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.

c) Os obxectivos da norma.

d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Neste senso, o Concello de Ourense ven de elaborar un anteproxecto de  Ordenanza

municipal reguladora da instalación e uso de terrazas de veladores en espazos de uso público.

A  este  respecto,  e  dada  a  complexidade  e  a  variada  casuística  da  materia  obxecto  de

regulación, estímase conveniente que o documento que se someta a consulta pública previa

teña o nivel de detalle propio dun anteproxecto, cun texto articulado completo, a fin de garantir

un coñecemento suficiente da iniciativa normativa por parte das persoas interesadas. 

Polo  exposto,  por  medio  do  presente  anuncio  sométese  a  consulta  pública  previa,

conforme ao disposto  no  artigo 133.1 da Lei  39/2015,  de 1  de outubro,  do  procedemento

administrativo común das administracións públicas, o texto íntegro do anteproxecto e da sua

memoria xustificativa. mediante a súa publicación na páxina web e no taboleiro de anuncios da

sede electrónica do Concello de Ourense. 

Durante  o  prazo  de  quince  días  hábiles  contados  a  partir  do  día  seguinte  ao  da

publicación do dito texto no taboleiro de anuncios da sede electrónica, os interesados poderán

formular  as  súas  alegacións,  observacións  e  suxestións,  mediante  escrito  presentado  no

Rexistro Xeral do Concello ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015,

de 1 de outubro. 

 

Ourense, na data da sinatura electrónica, 

O Concelleiro – Delegado da Área de Comercio, 

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:HFSDNSX2WIXSMPEM


		ANTONIO
	2022-04-22T14:37:19+0200
	ES


	



