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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE 

CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES: 

 

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 de circulació de 

vianants i de vehicles 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) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) 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 de circulació de vianants i de vehicles de l’Ajuntament de Barcelona 

fou aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 de novembre de 1998, 

modificada per acord del Plenari del Consell Municipal de 26 de maig de 2017 i, després 

de més de 22 anys de vigència, es detecta que el desenvolupament del marc legal, fa 

necessària una actualització d’aquesta norma. 

 

 

b) OBJECTIUS PERSEGUITS PER LA REFORMA NORMATIVA 

La iniciativa pretén revisar la vigent Ordenança tot adequant-la al nou marc legal. 

Entre altres coses, aquesta nova ordenança ha de regular la implementació en l’àmbit de 

la mobilitat compartida. 
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c) NECESSITAT I OPORTUNITAT 

En la mesura que aquesta iniciativa regulatòria ha de modificar la vigent Ordenança de 

circulació de vianants i de vehicles de l’Ajuntament de Barcelona, i que cal desenvolupar 

determinats continguts previstos al Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, pel qual 

es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 

21 de novembre i el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, 

de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit, l’Ajuntament ha considerat 

que la modificació d’una nova 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. 

 


