CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE
L'ÚS DE LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS DE BARCELONA

D’acord amb el que es preveu 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
fomentar i millorar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes,
amb caràcter previ a l’elaboració de la modificació de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i
els espais públics de l’Ajuntament de Barcelona, se substancia consulta pública, a través
del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels
ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
i sobre:
a)
b)
c)
d)

Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el que es
planteja aquesta modificació:

a) ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA.

La vigent Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona de
l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 27
de novembre de 1998 i modificada per acord del Plenari del Consell Municipal el 20 de
juliol de 2001, després de més de vint-i-dos anys de vigència, es detecta que l’evolució
en la mobilitat, fan necessària una actualització d’aquesta norma.

b) OBJECTIUS PERSEGUITS PER LA REFORMA NORMATIVA
La iniciativa pretén adaptar el contingut de l’Ordenança a la nova realitat social i jurídica,
recollint la importància d’establir un règim de penalitats que permeti, en el marc de la
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relació de subjecció especial que hi ha amb els titulars de les llicències, adoptar les
mesures de disciplina adequades per a imposar un ús de l’espai públic ordenat.

c) NECESSITAT I OPORTUNITAT
En la mesura que aquesta iniciativa regulatòria ha de modificar la vigent Ordenança sobre
l’ús de les vies i els espais públics de l’Ajuntament de Barcelona, per establir un nou règim
de penalitats, l’Ajuntament ha considerat que la modificació de l’ordenança és necessària,
oportuna i suficient per a regular les matèries que s’han descrit en els paràgrafs
antecedents.
d) CANALS PER FER APORTACIONS
La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden, en exercici del dret que
els reconeix l’article 133.1 de la Llei 39/2015 remetre les seves opinions i aportacions
sobre els aspectes plantejats a través del formulari indicat.
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