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Exp. Núm. 2020/39745 

Assumpte:  Aprovació definitiva de l’Ordenança de Mobilitat 

 

 

Antecedents: 

 

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de maig de 2021, va 

acordar aprovar inicialment l’Ordenança de Mobilitat de la ciutat de Mataró, sotmetre-la a un període 

d’informació pública durant un termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 

del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, i disposar que si durant el període d’informació pública no es formulessin al·legacions ni 

reclamacions es tindrà per definitivament aprovada. Així mateix, s’acordà publicar-la també al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler 

d'anuncis de la corporació i al portal web https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-

transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-

projectes-normatius-en-curs 

 

L’acord referit va ser publicat al BOPB de data 31 de maig de 2021, i durant el termini comprès entre l’1 

de juny i el 13 de juliol de 2021, ambdós inclosos,  s’hi podien formular les al·legacions i/o reclamacions 

que s’estimessin oportunes en les oficines de Registre municipals o a qualsevol altra oficina de registre 

prevista a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

Finalitzat el tràmit de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, la relació de les al·legacions 

presentades dins de termini que passen a incorporar-se a l’expedient, és la següent: 

 

Sr. _________________________________  

Registre d’entrada: E-08121-2021-031012 

Data entrada registre: 17/06/2021 

Registre d’entrada: E-08121-2021-032124 

Data entrada registre: 28/06/2021 

 

Així mateix, la relació de les al·legacions presentades fora de termini que també passen a incorporar-se a 

l’expedient però que no han estat tractades a l’ informe abans referit atès la seva extemporaneïtat, és la 

següent: 

 

NegociempresaMataró (NEM)  

Registre d’entrada: E-08121-2021-046991  

Data entrada registre: 01/10/2021 
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En data 19 d’octubre de 2021, la cap del Servei de Mobilitat emet informe sobre tractament de les 

al·legacions presentades dins de termini, i en data 20 d’octubre de 2021 emet informe sobre modificació  

dels articles 19 i 19 bis de l’Ordenança de Mobilitat, derivada de l’estimació parcial de les al·legacions 

presentades a la seva aprovació inicial i d’ofici. 

 

S’ha actualitzat la memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu de l’Ordenança de Mobilitat. 

Fonaments de dret: 

 

Tractament de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial de l’Ordenança de Mobilitat 

 

Vist l’informe sobre tractament de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial de l’Ordenança de 

Mobilitat emès per la cap del Servei de Mobilitat en data 19 d’octubre de 2021, es desprèn l’estimació 

parcial de la relativa a suprimir l’apartat final de l’article 19.3, lletres a) i b). 

 

Aquest article s’aprova inicialment establint que les restriccions de circulació i/o estacionament de 

vehicles a les illes de vianants no aplicaran a les bicicletes i VMP destinats a una activitat econòmica de 

transport de mercaderies que hi circulin o estacionin per a realitzar-hi les operacions de distribució urbana 

de mercaderies que defineix l’article 120.1, ni a les bicicletes no destinades a una activitat econòmica de 

transport de mercaderies. 

 

Tal i com es motiva a l’informe referit, les illes de vianants no són una zona de vianants amb reserva de 

circulació per aquests sinó zones de la ciutat d’ús i circulació preferent de vianants en les que es 

restringeix la circulació i/o l’estacionament de vehicles, valorant-se preservar l’illa de vianants de la zona 

Centre com a espai preferent per a aquests i limitar-hi amb caràcter general l’accés de bicicletes no 

destinades a una activitat econòmica de transport de mercaderies. 

Així doncs, l’estimació parcial de l’al·legació presentada comporta que les restriccions de circulació i/o 

estacionament de vehicles a les illes de vianants aplicaran a les bicicletes no destinades a una activitat 

econòmica de transport de mercaderies. 

 

L’estimació parcial d’aquesta al·legació així com la desestimació de la resta d’al·legacions presentades no 

planteja qüestions jurídiques de relleu que impedeixin informar favorablement.  

 

Modificació dels articles 19 i 19 bis de l’Ordenança de Mobilitat derivada de l’estimació parcial de 

les al·legacions presentades a la seva aprovació inicial i d’ofici 

 

Vist l’informe sobre modificació dels articles 19 i 19 bis de l’Ordenança de Mobilitat emès per la cap del 

Servei de Mobilitat en data 20 d’octubre de 2021, es desprèn d’una banda, que per tal que les illes de 

vianants esdevinguin preferents per als vianants és necessari limitar-hi amb caràcter general l’accés de  

bicicletes no destinades a una activitat econòmica de transport de mercaderies, establint en tot cas, la 

potestat municipal de definir itineraris a les illes de vianants pels quals puguin circular-hi bicicletes no 

destinades a una activitat econòmica de transport de mercaderies. I d’altra, que per tal que els articles 19 i 

19 bis esdevinguin més entenedors cal introduir algunes esmenes al seu redactat.  

 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7F5SPOCFZL5WBY64HUA4HED4 Data i hora 21/10/2021 15:18:30

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per VICTORIA COSTA COTO (CAP DE SERVEI ASSESSORAMENT I GESTIÓ)

Signat per MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari / Ària General)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7F5SPOCFZL5WBY64HUA4HED4 Pàgina 3/4

 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 

INFORME JURÍDIC 

 

 3 

 

L’informe recull la nova redacció dels articles 19 i 19 bis, que incorpora en cursiva tant la modificació 

derivada de l’estimació parcial de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial de l’Ordenança de 

Mobilitat, concretament a l’article 19.3 a), la qual ha estat tractada a l’apartat anterior d’aquest informe, 

com les modificacions proposades d’ofici.  

 

Les modificacions proposades d’ofici no suposen un canvi substancial respecte al text aprovat inicialment, 

perquè no alteren les línies fonamentals de l’Ordenança i, no justifiquen doncs, la necessitat d’obrir, 

prèviament a l’acord d’aprovació definitiva, un tràmit de nova informació pública i d’audiència. 

 

En aquest sentit, s’invoca la sentència EDJ 2006/29238 dictada pel Tribunal Suprem, sec. 1ª, de 8 de març 

de 2006, rec. 58/2005, concretament el seu Fonament de dret Quart que diu que: “Es jurisprudencia de 

esta Sala que cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo de una disposición general no 

sean sustanciales resulta innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o 

entidades representativas de intereses legítimos, que guarden relación directa con el objeto de la 

disposición, o un nuevo informe de la Secretaria General Técnica del Departamento ministerial o 

dictamen del Consejo de Estado, entre otras razones porque su parecer no es vinculante, de manera que 

si, contemplada la modificación tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto 

informado, como absoluta, por su importancia intrínseca, no representa una alteración sustancial en el 

ordenamiento previamente sometido al trámite de audiencia o informe, la falta de éstos, respecto de la 

reforma introducida, no acarrea su nulidad radical, al haber contado quien ostenta la potestad para 

redactar definitivamente la disposición con el criterio o ilustración de las entidades, corporaciones, 

asociaciones y organismos consultados, que, en definitiva, es el fin perseguido por el artículo 24 de de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, al establecer un procedimiento  para la elaboración de los 

reglamentos (...).” 

 

Procediment d’aprovació definitiva de l’Ordenança de Mobilitat 

 

La competència per aprovar l’Ordenança de Mobilitat correspon al Ple de la corporació, d’acord amb els 

articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 63.1 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS); competència de caràcter indelegable, a tenor de l’article 22 apartats 2.d) i 4 de la LRBRL.  

Per aplicació de l’article 47 de la LRBRL, el quòrum necessari per a la seva aprovació és de majoria 

simple, en no tractar-se d’ordenances fiscals, ni urbanístiques, ni del Reglament orgànic municipal. 

L’article 63.2 del ROAS, disposa que l’acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s'han 

de sotmetre a informació pública mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la província, 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler 

d'anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació d’al·legacions i 

reclamacions. 

Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat al·legacions i/o reclamacions, s'han de 

resoldre, incorporant-se al text de l'Ordenança les modificacions derivades de la seva resolució.  

 

Els articles 49.c) de la LRBRL i 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), disposen que les 

ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
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al·legació ni reclamació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació 

inicial. 

Tal i com disposen els articles 70.2 de la LRBRL i 66 del ROAS, les ordenances i reglaments locals no 

entraran en vigor fins que s’hagi publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini previst a 

l’article 65.2 de la LRBRL, que és de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de 

l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança i còpia íntegra de la mateixa per part de l’administració 

estatal i autonòmica (Subdelegació del Govern de Barcelona i Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya). 

 

L’article 10.1 c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern (LTBG), estableix que s’ha de publicar al portal de transparència els procediments normatius 

en curs d’elaboració amb la indicació de l’estat de tramitació en què es troben. Igualment, les memòries i 

els documents justificatius de la tramitació, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració 

dels documents originats pels procediments d’informació pública i participació ciutadana i per la 

intervenció dels grups d’interès, si escau. 

 

D’acord amb l’art. 42.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la 

informació pública, als efectes de la lletra c) de l’art. 10.1 de la LTBG, s’ha de publicar al portal de 

transparència la versió inicial del text normatiu, les memòries que l’acompanyen i l’informe jurídic 

preliminar. Al final de la tramitació, s'han de fer públics el text sotmès a aprovació, la versió més 

actualitzada de les memòries que l'acompanyen, l'informe jurídic final i el text definitiu de la norma 

aprovada, mitjançant enllaç al diari o butlletí oficial corresponent. 

Conclusions: 

 

Examinat l’expedient i d’acord amb els antecedents i fonaments de dret dels apartats anteriors, qui 

subscriu conclou que l’Ordenança de Mobilitat s’ajusta a la legislació vigent  i que pot continuar el seu 

tràmit per a ser aprovada definitivament, sense perjudici de millor opinió fonamentada en dret. 

 

Mataró, en la data de la signatura electrònica 

 


