Aprobado o expediente de aprobación do Plan Anual Normativo deste Concello, por Acordo do
Pleno de data 15 de febreiro de 2018, publícase no Portal da Transparencia deste Concello co fin
de que este a disposición dos interesados.
."PLAN NORMATIVO ANUAL DE MOECHE - 2018”
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I.Exposición de motivos.
O Artigo 132 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas establece a obriga para todas as administracións públicas de aprobaren e publicaren
anualmente no portal de transparencia un “plan normativo” que conteña todas as iniciativas normativas
que se pretendan aprobar no ano seguinte:
“Artigo 132. Planificación normativa.
1. Anualmente, as administracións públicas farán público un plan normativo que conterá as
iniciativas legais ou regulamentarias que vaian ser tramitadas para a súa aprobación no ano
seguinte.
2. Unha vez aprobado, o plan anual normativo publicarase no portal da transparencia da
Administración pública correspondente.”
A Disposición Derradeira Quinta da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, establece que no prazo máximo de un ano dende a entrada en vigor
da Lei (2/10/2016), deberanse adecuar a mesma as normas reguladoras dos distintos procedementos
que sexan incompatibles con esta lei:
“Disposición derradeira quinta. Adaptación normativa.
No prazo dun ano a partir da entrada en vigor da lei, deberanse adecuar a ela as normas reguladoras estatais, autonómicas e locais dos distintos procedementos normativos que sexan
incompatibles co previsto nesta lei.”
Na exposición de motivos da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, atópanse as razón e finalidades que o lexislador pretende acadar con esta
novidosa regulación:
“Durante os máis de vinte anos de vixencia da Lei 30/1992, do 26 de novembro, no seo da
Comisión Europea e da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos
foise avanzando na mellora da produción normativa («Better regulation» e «Smart regulation»). Os diversos informes internacionais sobre a materia definen a regulación intelixente
como un marco xurídico de calidade, que permite o cumprimento dun obxectivo regulatorio a
un tempo que ofrece os incentivos adecuados para dinamizar a actividade económica, permite simplificar procesos e reducir cargas administrativas. Para isto, resulta esencial unha ade-

cuada análise de impacto das normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, así
como a participación dos cidadáns e das empresas nos procesos de elaboración normativa,
pois sobre eles recae o cumprimento das leis.”
Despois da consulta ás diferentes áreas municipais e coas persoas titulares das Concellerías-Delegadas, formuláronse e trasladáronse as súas propostas regulamentarias, de acordo coas demandas e
necesidades de mellora e implentación de regulacións máis favorábeis para a veciñanza. Neste sentido, acompáñase este plan cunha proposta para someter á consulta pública previa as ordenanzas que
se pretenden regular, así como o establecemento da exención da consulta previa nalgunhas outras. Na
proposta, exponse unha breve descrición dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a
necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulamentarias e non regulamentarias.
II. Relación de regulamentos e ordenanzas obxecto de revisión e modificación ou derrogación:

•
•
•
•
•
•
•

Ordenanza reguladora da tenencia de animais potencialmente perigosos
Ordenanza xeral de subvencións
Regulamento de protocolo
Regulamento de distincións honoríficas
Ordenanza reguladora do prezo público por ocupación do dominio público local con venda
ambulante
Modificación da Taxa pola prestación do servizo de subministración de auga a domicilio
Ordenanza reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

III. Relación de regulamentos/ordenanzas de nova creación.

•
•
•
•
•
•
•

Ordenanza reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais en relación cos
traballos forestais e similares.
Ordenanza Reguladora do prezo público polo servizo de limpeza de terreos e predios.
Ordenanza municipal reguladora das feiras e de venda ambulante ou non sedentaria.
Regulamento municipal do Mercado de Moeche.
Regulamento de participación cidadá.
Ordenanza para o uso social da lingua galega.
Regulamento orgánico municipal.

IV.Programación temporal estimada de execución do Plan.
O plan normativo proposto, sen ter un carácter vinculante, será desenvolto e executado polo goberno
municipal coa intención de ter aprobadas, modificadas ou derrogadas todas as ordenanzas que se propoñen ao longo deste ano, e no caso de que non puidera ser así, que os traballos sobre as mesmas
estean o suficientemente adiantados para que sexan aprobadas ao inicio de 2019.
Así mesmo, o cronograma da proposta é orientativo, de tal xeito, que se pode dar a posibilidade de
adiantar as fases, debido entre outras razóns, a que algunhas modificacións das ordenanzas son mínimas, e non requiren consulta previa.
Unha vez que se fagan as consultas previas á cidadanía, seguirase o procedemento establecido na lei,
dándolle prioridade a aprobación das modificacións que foron propostas e aprobadas pola Corporación
Municipal.

Fases:
1.Primeiro trimestre de 2018: Fase de revisión de regulamentos/ordenanzas existentes e de estudo
previo dos novos regulamentos ou ordenanzas a aprobar, así como de redacción dos proxectos previos.
2.Segundo trimestre de 2018: Fase de consulta pública (participación cidadá) dos proxectos de ordenanzas e regulamentos e redacción dos textos definitivos.
3.Segundo-terceiro trimestre de 2018: Fase de elaboración de expedientes para a aprobación
(inicial, exposición pública, e definitiva) e publicación dos regulamentos/ordenanzas, a medida que se
complete a información pública previa.
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