CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
REGULADORA DELS HORARIS DE TANCAMENT D’ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES
De conformitat amb el previst a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el
procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança a dalt referenciat, es
procedeix a substanciar una consulta pública, mitjançant el portal participacalvia.es, en la qual es recaptarà l'opinió
de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en relació a:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
En compliment amb l'anterior es planteja el següent qüestionari:
Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, puguin fer arribar les seves opinions sobre
els aspectes plantejats en aquest questionari, fins el dia 11/10/2019, mitjançant el següent correu electrònic:
actividades@calvia.com.

Antecedents de la norma

L’Ajuntament de Calvià va aprovar l’Ordenança
reguladora dels horaris de tancament d’establiments i
espectacles públics i activitats recreatives l’any 1999.
L’any 2003 es va modificar l’Ordenança amb l’objectiu
de modificar alguns horaris de tancament i regular els
horaris d’obertura dels establiments.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova Es pretén incloure una disposició per la qual es permeti
norma
dispensar del compliment dels horaris establerts en la
present Ordenança, mitjançant resolució motivada de la
Batlia, en festivitats tradicionals, actes d’especial
projecció cultural, recreativa o d’altra naturalesa,
incloure, com aclariment, les sales de joc, apostes i
similars en la classificació dels articles primer i segon,
concretament en el Grup III i substituir la llicència
d'ampliació horària per la presentació d'una declaració
responsable.
Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La present Ordenança no ha estat objecte de modificació
des de l'any 2003, pel qual es considera necessari la
seva modificació per tal d'adaptar-la a la normativa
vigent i incloure els aspectes anteriorment citats.

Objectius de la norma

Adaptar la present Ordenança a la normativa vigent,
incloure la previsió per la qual la Batlia, de manera
motivada, pugui dispensar del compliment dels horaris
establerts en l’Ordenança en festivitats tradicionals,
actes d’especial projecció cultural, recreativa o d’altra
naturalesa, incloure, com aclariment, les sales de joc,
apostes i similars en la classificació dels articles primer
i segon, concretament en el Grup III i substituir la
llicència d'ampliació horària per la presentació d'una
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declaració responsable.
Possibles solucions alternatives, regulatòries i no És manifestament necessari modificar l'Ordenança per
regulatòries
adaptar-la a la normativa vigent i regular els aspectes
anteriorment indicats.
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