
Ajuntament
de Barcelona

Expedient: 21SD0182NT

En relació amb el projecte normatiu d' Ordenanga pel qual es modifica "Ordenanca sobre l' ús

de les vies els espais públics "Ordenanca reguladora del procediment sancionador, la

Secretaria Delegada que a sota signa emet el seguent

INFORME

Il. OBJECTE DE L' INFORME

Aquest informe té per objecte el projecte normatiu d' Ordenanga per la qual es modifica

rOrdenanga sobre l' ús de les vies els espais públics "Ordenanga reguladora del

procediment sancionador, segons les diligencies dincoació del Gerent de Mobilitat i

Infraestructures de data 1 de juliol de 2021, als efectes previstos a l' article 110 del

Reglament organic municipal (ROM).

II. CONTINGUT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L' ORDENANCA SOBRE L' ÚS

DE LES VIES l ELS ESPAIS PÚBLICS L' ORDENANCA REGULADORA DEL

PROCEDIMENT SANCIONADOR

La proposta que s' informa preveu modificar les ordenances segúents:

Ordenanga sobre l' ús de les vies els espais públics (en endavant OUVEP),

aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en data 27 de

novembre de 1998 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 13, de 15 de

gener de 1999), modificada per acord del plenari del Consell Municipal de data 20

de julio! de 2001 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 194, de 14

d' agost de 2001).

Ordenanca reguladora del procediment sancionador (en endavant, ORPS), aprovada

definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en data 26 de marc de

2010 ((Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 95 de 21 marc de 2010).
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Respecte a OUVEP, la modificació proposada afectaria els articles segúents:

es modifica l' apartat 1 de l' article 50

s' afegeix un nou article 55 bis

es modifica la lletra f de lapartat 4 de l' article 63

es modifica l' article 65

es modifica l' article 71

Pel que fa a VORPS, la modificació proposada afectaria a l' apartat 4 de l' article 2.

Ill. LLENCAIX DE LA PROPOSTA EN L' AMBIT DE COMPETÉNCIES DE L' AJUNTAMENT

DE BARCELONA PRINCIPAL NORMATIVA APLICABLE.

Tal com es diu a lapartat 1 de l' article 1 de Ordenanga sobre l' ús de les vies els espais

públics (que no es preveu modificar), aquesta Ordenanga regula els usos i les activitats que

es duen a terme a les vies els espais destinats a l' ús públic de titularitat municipal,

particularment els carrers, les places i els parcs o jardins, com també, la utilització dels béns

de domini públic situats als espais públics.

L' article 7 d' aquesta Ordenanca regula la seva interpretació aplicació, indicant que

correspon a l' Alcalde dictar les ordres singulars les disposicions especials que s' escaiguin

sobre capteniment de la via pública. També pot dictar les instruccions corresponents per

laplicació dels preceptes de I' Ordenanca.

La principal normativa aplicable és la Llei 1/ 2006, de 13 de marc, per la qual es regula el

Regim especial del municipi de Barcelona, la Llei 22/ 1998, de 30 de desembre de la Carta

Municipal de Barcelona, la resta de normes europees, estatals autonómiques que siguin

d' aplicació.

La Carta municipal de Barcelona (CMB), aprovada per la Llei 22/ 1998, de 30 de desembre,

la Llei 1/ 2006, de 13 de marc, per la qual s' estableix el regim especial del municipi de

Barcelona (LREMB) atorguen competeéncies específiques a l' Ajuntament de Barcelona en

materia de mobilitat, ho fan d' una manera més amplia de les que preveuen que s' atorguin,

en general, per a tots els municipis, tant "Estatut d' Autonomia de Catalunya (art. 84. 2 h),

com la Llei 7/ 1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Régim Locat (LBRL) (art, 25. 2
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9), com el Text Refós de la Llei Municipal de Régim Local de Catalunya, aprovada pel

Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d' abril (LMRLC). (art. 66. 3 b).

Des de la perspectiva d' aquest regim especial, no ofereix cap dubte la potestat normativa de

"Ajuntament de Barcelona per regular, mitjangant ordenanga, els diferents usos de les vies

establir les modalitats procediments per (ordenació, vigilancia, control del transit de

persones, animals vehicles. amb la finalitat d' harmonitzar els diferents usos. inclosos el de

vianants, el de circulació, el d' estacionament, l' esportiu el lúdic, fer- los compatibles de

forma equilibrada amb la garantia de la seguretat viaria, la mobilitat fluidesa del transit, la

protecció del medi ambient la protecció de la integritat dels espais públics privats. Així es

despreén dels articles 93 ss CMB 17 i ss LREB, concretament l' article 18 LREB, que

també permet que les ordenances municipals de Barcelona tipifiquin infraccions determinin

sancions per fer efectius els seus mandats, d' acord, amb els criteris establerts per les Lleis.

L' Ordenanga reguladora del procediment sancionador regula el procediment sancionador

d' aplicació als ambits de competencia propia de l' Ajuntament de Barcelona en defecte de

normativa específica o supletóriament a aquesta. Tal com es diu a l' exposició de motius

d' aquesta Ordenanca, "amb la seva aprovació, l' Ajuntament de Barcelona exerceix

rTautonomia local que té constitucionalment estatutáriament reconeguda (articles 137 140

CE article 86 EAC). Exerceix, també, la seva potestat normativa, com a expressió del

principi democratic (article 87 EAC), pretén complir amb el principi d' eficacia en l' actuació

de lAdministració pública (article 103 CE), tot respectant no obstant les competéncies

estatals autonomiques, tant en materia de regim jurídic, procediment administratiu regim

local com pel que fa als diferents ambits sectorials. Des del punt de vista legal, la cobertura

jurídica de la potestat municipal per regular mitjangant Ordenanga la potestat sancionadora

del municipi la trobem en primer lloc l' article 4 de la Llei 7/ 1985, de 2 d' abril, Reguladora de

les Bases de Regim Local, a l' article 8 del Text Refós de la Llei Municipal de Regim Local

de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d' abril al Títol XI de la LBRL

(arts. 139 a 141), introduit per la Llei 57/ 2003, de 16 de desembre. La ciutat de Barcelona, a

més, compta amb un régim especial que atorga competéncies addicionals a l' Ajuntament,

també en materia sancionadora, a través, per exemple dels articles 26, 29 129 de la Carta

Municipal de Barcelona, aprovada per Llei 22/ 1998, de 30 de desembre, l' article 30 de la

Llei 1/ 2006, de 13 de marc, del Régim Especial de Barcelona."
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En exercici d' aquestes competéncies I' Ajuntament pot aprovar la modificació de 'Ordenanca

sobre l' ús de les vies els espais públics de IOrdenanga reguladora del procediment

sancionador.

IV. ANALISI JURIDICA DEL PROJECTE NORMATIU.

L' analisi jurídica es fara dividint la proposta de modificació de 'Ordenanga sobre l' ús de les

vies els espais públics de lOrdenanga reguladora del procediment sancionador.

Com s' ha dit anteriorment, respecte a IOUVEP, la modificació proposada afectaria els

articles seguents:

Es modifica la redacció de l' article 50. 1, per tal de determinar que es pot establir un

regim disciplinari en les bases d' atorgament de la llicencia d' ús comú especial.

S' afegeix un nou article 55 bis, per tal d' establir el regim de les llicencies d' ús comú

especial, similar a lestablert a l' article 56 per les concessions.

Es modifica la lletra f de lapartat 4 de Varticle 63, per tal destablir que el regim

sancionador de "OUVEP pel que fa a una infracció de caracter lleu en relació als

usos sotmesos a llicencia (especial) o concessió (privatius), en particular

Fincompliment de les obligacions del títol corresponent, és supletori al régim

sancionador específic que es pugui establir en el plec de clausules de la concessió o

en les bases d' atorgament de les llicencies.

Es modifica l' article 65, per tal d' actualitzar els imports d' acord amb els establerts a

article 141 de la Llei 7/ 1985, de 2 d' abril, reguladora de les bases del régim local.

Es modifica Varticle 71, per tal d' establir el procediment disciplinari a aplicar en els

casos lincompliment de les obligacions o les condicions de la concessió o llicencia.

Pel que fa a lORPS, la modificació proposada afectaria a l' apartat 4 de V' article 2, per tal

d' excloure del seu ambit d' aplicació les relacions patrimonials.

La Disposició derogatoria Única del projecte normatiu té previst derogar, genéricament, totes

les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Barcelona que contradiguin la

present Ordenanga de modificació de Ordenancga sobre l' ús de les vies els espais públics i

de Ordenanca reguladora del procediment sancionador.
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La Disposició final fixa l' entrada en vigor de l' Ordenanga de modificació de I' Ordenanca

sobre l' ús de les vies els espais públics de "Ordenanca reguladora del procediment

sancionador, que seria lendema de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona.

V. ANÁLISI DE LA PROPOSTA DES DEL PUNT DE VISTA DE LA TÉCNICA NORMATIVA

UTILITZADA: ADEQUACIÓ A LES DIRECTRIIUS PER A L' ELABORACIÓ DE LES

NORMES MUNICIPALS t ELABORACIÓ D' UN TEXT CONSOLIDAT.

1 Adeguació de la proposta les Directrius per a elaboració de les normes municipals.

Des del punt de vista de la técnica normativa utilizada, la proposta de modificació de

rOrdenanga sobre l' ús de les vies els espais públics de l' Ordenanca reguladora del

procediment sancionador compleix, en general, amb alló que es disposa les Directrius per

a l' elaboració de les normes municipals aprovades per ta Comissió de Govern en la seva

sessió celebrada el dia 15 dabril de 2015 (BOP 14- 05- 2015). El títol compleix amb l' establert

a la directriu 78, el preambul les directrius 16 a 20. D' acord amb la directriu 85, com que es

tracta duna Ordenanga modificativa múltiple conté unitats de divisió diferents per a

cadascuna de els disposicions modificatives es destina un article per a cadascuna d' elles.

Cada article cita el títol complet de la norma que es modifica. S' insereix el text marc a

continuació. La modificació afecta a diversos preceptes d' una norma, per la qual cosa es

divideixen en apartats els articles corresponents, un per precepte. S' insereix com a text marc

només la referencia al precepte que es modifica, sense especificar el títol de la norma,

especificat al paragraf dintroducció. Segons la directriu 87 les disposicions madificatives

segueixen l' ordre d' aprovació de les disposicions afectades. Les modificacions de preceptes

d' una mateixa disposició segueixen l' ordre de divisió interna.

2 Consolidació de IOrdenanca sobre l' ús de les vies els espais públics de

rOrdenanca reguladora del procediment sancionador, D' acord amb l' article 10. 1 a) de la Llei

19/ 2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública bon govern,

la publicació, a la pagina web municipal o seu electrónica de les normes aprovades per

Administració pública que hagin estat modificades ha de ser en la versió originaria, i,

també, en la consolidada.
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L' article 63. 2 de la mateixa llei insisteix en que "Administració. per a facilitar el coneixement

del dret vigent ha d' elaborar textos consolidats de Les normes quan s' hagin modificat. Els

textos consolidats tenen valor informatiu han d' indicar clarament llur naturalesa quines

normes consoliden.

VI. TRAMITACÓ ORGANS COMPETENTS.

1 La proposta de modificació de 'Ordenanga sobre l' ús de les vies els espais públics i

de "Ordenanca reguladora del procediment sancionador s' haura de presentar a la Comissió

de Govern, que la tramitara com a Projecte normatiu, d' acord amb les normes establertes a

l' art. 110 ss ROM. La proposta ha d' anar acompanyada d' una memória o exposició de

motius dels antecedents necessaris per a poder- s' hi pronunciar, així com dels informes

escaients dels serveis municipals, a més d' aquest informe jurídic.

2 Un cop exercida la iniciativa normativa per part de la Comissió de Govern, el projecte

normatiu, amb la documentació complementaria indicada, ha de ser tramés, per al seu

estudi, als membres de la Comissió del Ple del Consell Municipal competent per a

raprovació inicial, s' obrira, abans d' aquesta, un termini de 15 dies per a la presentació

d' esmenes per part dels Grups municipals. Aquest termini no s' obrirá quan hi hagi acord de

tots els grups respecte al projecte normatiu. En aquest cas, es presentara directament a

aprovació inicial per la Comissió competent (art. 111 ROM).

3 L' aprovació inicial aprovada per la Comissió del Plenari que correspongui se sotmetra

a informació pública audiencia als interessats per un termini mínim de trenta dies per a la

presentació de reclamacions suggeriments (art, 49. b) LBRL, art. 112 ROM), sense que es

comptin en aquest termini ni dissabtes, ni diumenges, ni festius (art. 30. 2 Llei 39/ 2015, d' 1

d' octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

D' acord amb l' art. 7 c) de la Llei estatal 19/ 2013, de transparencia, de l' art. 10. 1 a) de la Llei

catalana 19/ 2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública bon

govern, l' art. 112 ROM caldra publicar a la web municipal o a la seu electrónica el text del

projecte normatiu. Segons els dos primers preceptes esmentats també s' hi ha de publicar les

seves memoóries.
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A continuació, la Comissió competent del Consell Municipal dictamina la proposta

d' aprovació definitiva, en un debat que s' ha de desenvolupar d' acord amb l' establert a l' art.

114 ROM.

La proposta de la Comissió, juntament amb el dictamen, se sotmet a l' aprovació definitiva

del Plenari, en un debat que es desenvolupa de conformitat amb les regles establertes a

l' art. 111 ROM.

VII. CONCLUSIONS

Primera.- S'" INFORMA FAVORABLEMENT el Projecte normatiu d' Ordenanga per la qual es

modifica 'Ordenanga sobre l' ús de les vies els espais públics de "Ordenanga reguladora

del procediment sancionador

Segona.- Cal publicar a la página web municipal o seu electrónica una versió consolidada

de lOrdenanga sobre l' ús de les vies els espais públics de "Ordenanca reguladora del

procediment sancionador.

Tercera.- L' organ competent per aprovar el Projecte normatiu és la Comissió de Govern. A

la Comissió corresponent del Consell Municipal li correspon laprovació inicial de

rOrdenanga, al Ple l' aprovació definitiva

Barcelona,
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