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ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA

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 creació de l'Ordenança reguladora dels horaris de tancament dels
establiments de bar i restauració de l'Ajuntament de Piera, 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 regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les
seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies
a comptar des de l'endemà de 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 de les Administracions Públiques.

Problemes

que

es

solucionar amb la iniciativa

pretenen

Es pretén regular en una norma l'horari de
tancament dels establiments de bars i
restaurants a fi de compatibilitzar aquestes
activitats amb la qualitat de vida i el
descans dels veïns.
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Necessitat i Oportunitat de la seva

L'elevat nombre d'establiments de bar i de

aprovació

restauració que té la Vila de Piera fa
necessari la creació d'una norma que en
reguli els seus horaris.

Objectius de la norma

Crear una Ordenança que reguli els
horaris de tancament dels establiments de
bar i restauració del municipi de Piera, tot
indicant quins són els establiments objecte
d'aquesta norma i quins no ho són, establir
quins són aquests horaris, i definir-ne les
possibles infraccions i sancions en cas
d'incompliment.

Possibles

solucions

alternatives

regulatòries i no regulatòries

Donat que s'ha constituït un nou Govern
local i tenint en compte que no existeix una
regulació específica al municipi de Piera
que estableixi els horaris de tancament de
bars i restaurants, i donat que hi ha molts
establiments d'aquest tipus al municipi, es
fa

necessària

l'aprovació

d'aquesta

Ordenança.
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