MEMÒRIA
PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA DENOMINACIÓ I RETOLACIÓ DE
VIES I ESPAIS PÚBLICS AL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
En compliment de l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques: amb caràcter
previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament
(ordenances/reglaments municipals), se substanciarà una consulta pública a
través del portal web de l’administració competent en què es demanarà 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 oportunitat de la seua aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
ENTITAT
PROPONENT

Ajuntament de Castelló de la Plana

REGIDORIA
DELEGADA
TIPUS DE NORMA

Ordenança municipal

SITUACIÓ QUE ES
PRETÉN REGULAR

La denominació i retolació de vies i espais públics al municipi
de Castelló de la Plana.

NORMATIVA
BÀSICA

Segons l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, d’ara endavant (LPACAP), amb caràcter previ a
l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament,
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(ordenances municipals) se substanciarà una consulta
pública, a través del portal web de l’Administració competent
en què es demanarà l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectats per
les futures ordenances/reglaments.
Les actuacions que han de realitzar-se en el
desenvolupament normatiu tenen com a objecte donar
resposta al dret constitucional de participació ciutadana
reconegut en l’art. 105 de la Constitució Espanyola.

SOL·LICITUD D’OPINIÓ A
POTENCIALMENT AFECTATS

1. PROBLEMES
INICIATIVA

QUE

ES

SUBJECTES

PRETENEN

I

ORGANITZACIONS

SOLUCIONAR

AMB

LA

L’Ordenança contribuirà a donar seguretat i agilitat en la identificació d’immobles al
terme municipal, la qual cosa serveix per a múltiples actes de la vida ciutadana (prestació
de serveis de sanitat, bombers, de seguretat, tràfic jurídic d’immobles, actualització de la
Classificació General de les Vies Públiques, etc.).
L’actualització mensual del cens, de conformitat amb allò que disposa l’article 35.1 de
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que: “Per a
l’actualització mensual del cens, els ajuntaments enviaran a les delegacions provincials
de l’Oficina del Cens Electoral, fins al penúltim dia hàbil de cada mes, i en la forma
prevista per les instruccions d’aquest organisme, totes les modificacions del padró
produïdes en aquest mes”.

La normativa actual que regula l’objecte d'aquesta Ordenança està constituïda per la
Resolució d’1 d’abril de 1997, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i del
director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal (publicada en el Butlletí Oficial
de l'Estat, d’11 d’abril de 1997, mitjançant una Resolució, de 9 d’abril de 1997, de la
Subsecretaria del Ministeri de la Presidència), i pel Reglament de població i demarcació
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, i el Decret
2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals.
En aquesta legislació es ressalta la importància que la nomenclatura i retolació de les
vies públiques i la numeració d’edificis tenen per al Padró Municipal d’Habitants, i també
per a la formació del cens electoral. L’article 75 del Reglament de població i demarcació de
les entitats locals, inclòs dins del capítol III denominat “De la comprovació i control del
Padró Municipal”, disposa que: “1. Els ajuntaments mantindran actualitzades la
nomenclatura i retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis, i n'informaran a
totes les administracions públiques interessades. Hauran de mantindre també la
corresponent cartografia o, si no n’hi ha, referència precisa de les adreces postals amb la
cartografia elaborada per l’Administració competent...”.

3. OBJECTIUS DE LA NORMA
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2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEUA APROVACIÓ

Ajuntament de Castelló de la Plana
Consulta Pública Prèvia

Regular els criteris i els procediments d’aprovació i modificació per a l’assignació de
noms a vies i a la resta d’espais urbans.
Regular els criteris per a la retolació de vies i espais urbans.
Regular els criteris per a la numeració d’edificis i finques de la ciutat.
Establir els deures i prohibicions respecte d’això per als propietaris d’edificis i finques
de la ciutat, així com les responsabilitats en cas d’incompliment del que estableix aquesta
Ordenança.

4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO
REGULADORES
Partim de la base que és imprescindible la regulació. Assentada aquesta premissa,
l’alternativa pot ser:
- continuar sense regulació

Per tot allò que s’ha exposat procedeix obrir el tràmit de consulta pública
per a demanar l’opinió dels subjectes afectats per la futura Ordenança reguladora
de la denominació i retolació de vies i espais públics al municipi de Castelló de la
Plana i de les organitzacions més representatives perquè expressen la seua
opinió, suggeriments i observacions sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Castelló de la Plana
(Document signat electrònicament al marge)
L’alcaldessa
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b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació

