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Referencia

AIN- 2021/ 1777

Objecte

Informe sobre el projecte normatiu d' ordenanca per la qual es
modifiquen I' Ordenanca sobre l' ús de les vies

els espais públics

i rOrdenanca reguladora del procediment sancionador
Sol- licitant

1

Gerencia d' Ecologia Urbana

Objecte

Des de la Gerencia d' Ecologia Urbana s' ha trames a aquesta Direcció dels Serveis Jurídics el
projecte normatiu d' ordenanga per la qual es modifiquen 'Ordenanga sobre l' ús de les vies
espais públics (en endavant, OUVEP)
(en endavant, ORPS),

'Ordenanga reguladora del procediment sancionador

per tal que s' emeti

Organic Municipal (en endavant, ROM)

els

linforme previst a Varticle

110 del

Reglament

la directriu 145 de les Directrius per a 'l elaboració de

les normes municipals, aprovades per la Comissió de Govern el 15 d' abril de 2015, als efectes
de l' aprovació del projecte normatiu per part de la Comissió de Govern.

Juntament amb el projecte normatiu, s' ha trames esborrany de memoria general, que inclou
Pavaluació dimpacte economic i social, Pinforme d' impacte pressupostari

fiscal emés pel cap

del Departament d' Administració de la Gerencia d' Ecologia Urbana el 12 de juliol de 2021,
linforme d' impacte de genere emes el 13 de juliol de 2021
Genere

Polítiques del Temps

per la Direcció de Serveis de

esborrany d' informe jurídic que incorpora la proposta d' acord

elaborat per la Direcció de Serveis Tecnic- Jurídics, de Area d' Ecologia Urbana.
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2.

Consideracions jurídiques

a.

Marc normatiu

i
competencia de Il Ajuntament de Barcelona

Marc normatiu

El projecte normatiu objecte d' aquest informe constitueix una modificació de "OUVEP pel
que fa al reégim disciplinari a aplicar a les relacions de subjecció especial en materia
patrimonial

a lactualització dels imports de les sancions per tal d' aplicar els imports

establerts a l' article 141 de la Llei 7/ 1985, de 2 d' abril, reguladora de les bases del reégim
local (en endavant, LBRL),

una modificació de FORPS per tal d' excloure del seu ambit

d' aplicació les relacions patrimonials.

Tal i com consta a l' esborrany de memoria general tramés, aquesta modificació es duu a
terme per tal de continuar amb el procés iniciat amb la Instrucció que fixa els criteris a
seguir en aplicació de 'Ordenanga reguladora del procediment sancionador, aprovada per
Decret de la Comissió de Govern de 22 de marc de 2018 (GMB 17- 4- 2018), en concret al
criteri general 2, lletra b, en qué es considera que a les relacions de subjecció especial en
materia patrimonial, en cas dincompliment de les obligacions de les persones o empreses
que utilitzen especialment el domini públic, normalment determinades en les llicencies o
autoritzacions de tipus demanial,

especialment quan es tracta de suports a activitats

economiques intensives, s' ha d' aplicar un procediment o trámit disciplinari agil peró amb
garanties,

amb audiéncia a la persona interessada,

no el

procediment sancionador

ordinari.

En aquest sentit, l' article 25. 4 de la Llei 40/ 2015, d' 1 d' octubre, de regim jurídic del sector
públic (en endavant,

LRJSP),

estableix que a les relacions de subjecció especial en

materia contractual o patrimonial s' ha d' aplicar el que estableixi la corresponent normativa.
D' aquesta regulació de l' art. 25. 4 LRJSP es despreén que obeeixen a regles diferents la
potestat sancionadora general de l' administració pública
aquesta pot exigir a les persones concernides en

la potestat disciplinaria que

les seves relacions contractuals o

patrimonials per a la protecció dels interessos generals.

En aquest cas, si bé la Llei

33/ 2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, estableix un
regim sancionador al títol IX, no té caracter de legislació basica,

per tant no és d' aplicació
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als ens locals, que tenen la seva própia normativa patrimonial. El Decret 336/ 1988, de 17
d' octubre, pel qual s' aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant,
RPEL),

aprovat en desplegament del

Decret legislatiu 2/ 2003,

s' aprova el text refós de la Llei municipal

de 29 d' abril,

pel qual

de regim local de Catalunya, regula al capítol 7

de forma sintética un régim sancionador o disciplinari en materia patrimonial: l' article 174. 4
estableix que per a la imposició de sancions s' ha d' aplicar la normativa específica que
correspongui a les persones vinculades per una relació de subjecció especial,

article 176

estableix que la imposició de sancions, com les altres responsabilitats administratives, s' ha
d' executar per via administrativa, amb audiencia de la persona interessada.

Competencia de 'l Ajuntament

Aquesta

modificació

s' empara

en

les

competéncies

municipals

que

donen

cobertura

jurídica a les mateixes ordenances que es pretén modificar.

Pel que fa a IOUVEP, l' article 139 de la LRBRL estableix que per a l' ordenació adequada
de l' ús dels espais públics, els ens locals poden establir, en defecte de normativa sectorial
específica, els tipus de les infraccions

imposar sancions per l' incompliment de deures,

prohibicions o limitacions que contenen les ordenances corresponents.

En aquest sentit, l' article 19. 1 del Decret 336/ 1988, de 17 d' octubre, pel qual s' aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, estableix que els béns que integren el patrimoni
dels ens locals es regeixen per la Llei reguladora de les bases del régim local, per la Llei
municipal

de reégim local de Catalunya, per aquest Reglament

per les ordenances

própies de cada entitat, en el marc de la legislació basica estatal reguladora dels béns de
les administracions públiques.

Així mateix, larticle 18. 1 de la Llei 1/ 2006, de 13 de marc, per la qual es regula el regim
especial del municipi de Barcelona (en endavant, LREB), estableix que 'l Ajuntament de
Barcelona regula mitjangant les corresponents ordenances municipals els diferents usos de
les vies

estableix les modalitats

transit de persones, animals

procediments per a 'l ordenació, vigilancia, control del

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 i
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fluidesa del transit, la protecció del medi ambient
públics

la protecció de la integritat dels espais

privats.

En relació a VORPS, tal

com s' estableix en l' exposició de motius de l' ordenanca, la

cobertura jurídica de la potestat municipal per regular mitjangant Ordenanga la potestat
sancionadora del municipi la trobem en primer lloc a 'l article 4 de la LBRL, a 'l article 8 del
Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d' abril, pel qual s' aprova el text refós de la Llei municipal i
de reégim local de Catalunya,

al Títol XI de la LBRL (arts. 139 a 141), introduit per la Llei

57/ 2003, de 16 de desembre.
especial

que

atorga

La ciutat de Barcelona, a més, compta amb un

competéncies

addicionals

a

sancionadora, a través, per exemple dels articles 26, 29

'l Ajuntament,

també

en

régim

materia

129 de la Llei 22/ 1998, de 30 de

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona (en endavant, CMB),

'l article 30 de la

LREB.

La potestat normativa de 'l Ajuntament de Barcelona está prevista, amb carácter general,
als articles 84

86 de la Llei Orgánica, 6/ 2006, de 19 de juliol, de reforma de Estatut

d' Autonomia de Catalunya,

a 'l article 26 de la CMB.

Contingut del projecte normatiu

El projecte normatiu objecte del present informe consta de dos articles, un que té per
objecte la modificació de TOUVEP

un altre que té per objecte la modificació de PORPS,

una disposició transitoria única, una disposició derogatoria única

L' articie primer del projecte normatiu,

una disposició final.

relatiu a la modificació de OUVEP,

conté cinc

apartats, els quals tenen per objecte:

Modificar lapartat 1 de l' article 50 per tal de determinar que es pot establir un régim
disciplinari
licencia.
en les bases d' atorgament de la llicencia d' ús comú especial o en la propia
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Introduir un nou article 55 bis per tal destablir el regim de les llicencies d' ús comú
especial, similar a lestablert a article 56 per les concessions (ús privatiu), ambdues
sobre el domini públic.

Modificar

la

lletra f de

lapartat 4

de

Varticile

63

per tal

destablir que

el

regim

sancionador de TOUVEP pel que fa a una infracció de caracter lleu en relació als usos
sotmesos a llicencia (especial) o concessió (privatiu), i
en particular Fincompliment de
les obligacions del títol corresponent, és supletori al régim disciplinari específic que es
pugui establir en el plec de cláusules de la concessió o en les bases d' atorgament de
les llicencies o en la própia licencia.

Modificar l' article 65 per tal d' actualitzar els imports d' acord amb els establerts a 'l article
141 de la LBRL.

Afegir un apartat 2 a l' article 71, per tal d' establir el procediment disciplinari a aplicar en
els casos d' incompliment de les obligacions o les condicions de la concessió o llicencia.

L' article segon, relatiu a la modificació de FORPS, té per objecte modificar lapartat 4 de
article 2, per tal d' excloure del seu ámbit d' aplicació les relacions patrimonials.

La disposició transitoria única estableix que els expedients incoats per infraccions comeses
abans de l' entrada en vigor de la present Ordenanga de modificació de TOUVEP

TORPS

es regeixen, en alló que no perjudiqui la persona interessada, pel reégim sancionador vigent
en el moment de cometre' s la infracció.

La disposició derogatoria única estableix la derogació genérica de totes les disposicions
contingudes

a

les

ordenances

municipals

Ordenanga de modificació de OUVEP

de

Barcelona que

contradiguin

la

present

rORPS.

Per últim, la disposició final estableix entrada en vigor Pendema de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
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Es considera que el contingut del projecte normatiu sotmes a consideració s' ajusta a les
finalitats establertes a la memoria general

al marc normatiu en el qual s' enquadra.

Procediment d' aprovació

El procediment normatiu está regulat als articles 108

segtients del ROM.

Per tal d' exercir la iniciativa normativa, el projecte normatiu s' ha d' aprovar per la Comissió
de Govern. D' acord amb Tarticie 110 del ROM, aquest projecte ha d' anar acompanyat
duna memoria

dels antecedents necessaris per a poder- se pronunciar, així com dels

informes técnics

economics escaients dels serveis municipals,

a més d' aquest informe

jurídic.

Un cop exercida la iniciativa normativa per la Comissió de Govern, cal trametre el projecte
normatiu, juntament amb la documentació complementaria esmentada, als membres de la
Comissió

del

Consell

Municipal

competent

per

a

laprovació

inicial.

Préviament

a

raprovació inicial, s' ha d' obrir un termini de 15 dies perqué els grups municipals presentin
les esmenes que considerin convenients, a no ser que hi hagi acord de tots els grups, cas
en el qual es presentara directament a aprovació inicial per la Comissió competent.

Una vegada aprovat inicialment, acord s' ha de sotmetre a informació pública
de les persones físiques

audiencia

jurídiques interessades per un termini mínim de 30 dies. Cal

publicar al web municipal el text del projecte normatiu

les seves memóries de conformitat

amb 'l article 10. 1 a) de la Llei catalana 19/ 2014, del 29 de desembre, de transparencia,
accés a la informació pública

Es

prendran

en

bon govern,

consideració

els

amb Varticle 112 del ROM.

suggeriments

al- legacions

trameses

a

'l adreca

electrónica que s' indiqui en 'l anunci corresponent, sempre que es rebin durant el període
d' informació pública
de

els grups municipals podran presentar esmenes fins dos dies abans

la convocatoria de

la Comissió que

definitiva del text normatiu.

haura de dictaminar la proposta d' aprovació
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Seguidament,

la

Comissió

competent

del

Consell

Municipal

dictamina

la

proposta

d' aprovació definitiva, seguint lestablert a Varticle 114 del ROM. Aquesta proposta, junt
amb el dictamen, se sotmet a aprovació definitiva del Plenari del Consell Municipal, seguint
el debat establert a l' article 111 del ROM.

3.

Conclusions

Per tot lexposat, s' informa favorablement el projecte normatiu de 'I Ordenanga per la qual es
modifiquen "Ordenanga sobre l' ús de les vies

els espais públics

'Ordenanga reguladora del

procediment sancionador, als efectes de la seva aprovació per la Comissió de Govern.
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