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INICIAR ELS TRÀMITS NECESSARIS PER PROMOURE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ACTUAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ.  
 
 

Relació de fets 

 
L’ordenança municipal de circulació vigent va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en sessió ordinària el dia 10 de març de 2008, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 69, Annex II, pàg. 81, de data 20 de març de 
2008. 
 
Posteriorment, en data 3 d’abril de 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la 
modificació dels articles 1.3, 20.3, 22.1, 24.A.20, 25.3A, 48.A.2, 48.A.3, 48.A.5 i 48.A.6, 
amb motiu de la incorporació de les zones d’estacionament regulat en règim d’àrea 
verda, modificació que va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
el 20 de juny de 2017. 
 
Des de la redacció del gruix de l’ordenança de circulació vigent s’han produït canvis en 
la mobilitat de la ciutat i a nivell general que fan necessària la revisió de l’ordenança de 
circulació. 
 
En primer lloc, han aparegut nous mitjans de transport sostenibles, com els vehicles de 
mobilitat personal, que cal regular per tal de potenciar-ne l’ús, que ha de suposar una 
reducció de la quota modal del vehicle privat motoritzat en els desplaçaments interns, 
d’una manera respectuosa amb la mobilitat a peu. Recentment, l’Ajuntament ha 
aprovat, per decret d’Alcaldia, un reglament de regulació d’aquests, que cal sotmetre al 
treball de debat i participació ciutadana, que inclourà la modificació de l’ordenança per 
tal que s’ajusti de la millor manera a les necessitats dels ciutadans, i per dotar la 
normativa de la seguretat jurídica adient. 
 
Per altra banda, i en la mateixa direcció que apunta l’esborrany del nou reglament 
general de circulació que està treballant la Direcció General de Trànsit, l’Ajuntament té 
la intenció de reduir la velocitat genèrica de circulació a la ciutat a 30 Km/h, per tal de 
millorar la seguretat dels nostres carrers i reduir la contaminació produïda pel trànsit. 
 
Així mateix, l’Ajuntament està treballant un nou pla de pacificació del centre urbà de la 
ciutat, i cal adaptar la principal normativa reguladora de la circulació per tal de tenir en 
compte i potenciar la mobilitat en els modes de transport més sostenibles, en la 
mateixa línia que aquest futur pla de pacificació. 
 
Finalment, el govern espanyol ha decretat l’emergència climàtica, i treballa en un 
paquet de lleis i decrets que previsiblement obligaran els municipis de més de 50.000 
habitants a tenir una zona de baixes emissions. Cal doncs que la nova ordenança 
tingui en compte la possible futura creació d’una zona de baixes emissions a Vilanova i 
la Geltrú. 
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Per tot l’exposat, es proposa iniciar els tràmits necessaris per promoure la modificació 
de l’actual ordenança municipal de circulació amb els següents objectius: 
 

1. Regulació dels vehicles de mobilitat personal. 
2. Reducció de la velocitat genèrica de circulació a 30 Km/h. 
3. Revisió de la regulació de les bicicletes. 
4. Revisió de la regulació de la circulació a les illes de vianants i zones 

pacificades. 
5. Possibilitar la creació de zones de baixes emissions. 

 
La tramitació i aprovació de la modificació de l’ordenança de circulació han d’anar 
acompanyades d’unes activitats preparatòries, prèvies a l’aprovació inicial per part del 
Ple i que són aplicables, com ara la sol·licitud d’informes o dictàmens de les 
comissions d’estudi, d’informe o de consulta, regulats a l’article 104 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRL).  
 
Tal i com estableix l’article 48.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les comissions 
d’estudi o de treball poden complementar l’organització municipal. 
 
En tots els municipis de més de cinc mil habitants s'han de constituir comissions 
d'estudi, d'informe o de consulta. Als altres municipis poden haver-hi aquestes 
comissions, sempre que les hagi previst el reglament orgànic o ho acordi el ple de 
l'ajuntament. En qualsevol cas, als municipis que són capital de comarca s'han de 
constituir les esmentades comissions, amb independència del nombre d'habitants del 
municipi, segons estableix l’article 60 del mateix text legal. 
 
Correspon al Ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, 
d'informe o de consulta, i llurs modificacions.  Aquestes comissions es poden també 
constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics. 
 
L’article 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que la periodicitat de les 
sessions ordinàries de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta i dels òrgans de 
participació ha d'ésser determinada pel Ple. Poden, no obstant això, tenir sessions 
extraordinàries quan llur president ho decideixi o quan ho demani la quarta part, 
almenys, del nombre legal de membres. 
 
Així doncs, tal i com recull l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, acordada la formació 
o modificació d’una ordenança, s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de la modificació de la norma o de l’avantprojecte.  
 
L’esmentada comissió ha d’estar integrada per membres de la corporació i personal 
tècnic, propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells. La comissió pot proposar que 
s’encomanin per a aquesta finalitat estudis, informes o dictàmens a professionals 
aliens a l’ens. 
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Aquesta comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la 
norma es proposa que sigui formada pels membres següents: 
 

� President: cap del servei de Via Pública i Mobilitat o persona/es en qui delegui. 
� Cap jurídic de l’Àrea de Territori i Espai Urbà o persona/es en qui delegui. 
� Cap de la Policia Local o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei de Participació, Cooperació i Gent Gran o persona/es en qui 

delegui. 
� Cap del servei de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació o persona/es en 

qui delegui. 
� Cap del servei de Convivència i Equitat o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei d’Educació o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei d’Urbanisme o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei de Coordinació i Seguiment Integral o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei d’Esports o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei de Joventut o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei de Medi Ambient o persona/es en qui delegui. 

 
 
Fonaments de dret 

 
D’acord amb les facultats que reconeix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es 
proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

 
ACORD 

 
PRIMER. INICIAR els tràmits necessaris per promoure la modificació de l’actual 
ordenança municipal de circulació.  
 
SEGON. CONSTITUIR una comissió d’estudi i treball per a la redacció de 
l’avantprojecte de modificació de l’ordenança municipal de circulació. 
 
Aquesta comissió d’estudi estarà formada pels membres següents: 

� President: cap del servei de Via Pública i Mobilitat o persona/es en qui delegui. 
� Cap jurídic de l’Àrea de Territori i Espai Urbà o persona/es en qui delegui. 
� Cap de la Policia Local o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei de Participació, Cooperació i Gent Gran o persona/es en qui 

delegui. 
� Cap del servei de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació o persona/es en 

qui delegui. 
� Cap del servei de Convivència i Equitat o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei d’Educació o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei d’Urbanisme o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei de Coordinació i Seguiment Integral o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei d’Esports o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei de Joventut o persona/es en qui delegui. 
� Cap del servei de Medi Ambient o persona/es en qui delegui. 
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TERCER. COMUNICAR aquest acord als interessats. 
 
QUART. Peu de recursos.  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


