
 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la 

participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter 

previ a l’elaboració de la norma, s’haurà de substanciar una consulta pública a 

través del portal web de l’administració competent, en la qual es recollirà 

l’opinió dels/les ciutadans/nes i de les organitzacions més representatives 

potencialment afectats per la futura norma en relació als següents aspectes: 

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i l’oportunitat de  la seva aprovació 

c) Els objectius de la norma 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar 

les seves opinions sobre els aspectes que els siguin d’interès en relació al projecte 

de Reglament que es pretén elaborar, en un termini de 7 dies naturals, a comptar 

des del dia següent a la seva publicació a la pàgina web municipal.  

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

En la iniciativa de l’exercici de la potestat reglamentària l’administració pública ha 

d’actuar d’acord als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 

jurídica, transparència i eficiència. El seu assoliment ha de figurar degudament 

justificat en l’exposició de motius del text que es tracti. 

L’interès general es troba basat en la identificació clara del fi perseguit que es 

actualitzar l’articulat de la norma vigent, proposant la derogació d’alguns articles,   

per tal d’adequar l’ordenança de circulació  al marc jurídic vigent  i que serveix pel 

compliment dels principis de necessitat i eficàcia. (Article 129.2 LPACAP) 

En compliment del principi de proporcionalitat la iniciativa que es proposarà 

únicament contindrà la regulació imprescindible per atendre la necessitat que pretén 

cobrir l’ordenança de referència tenint en compte que no existeixin altres mesures 

menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions als seus destinataris. 

(Article 129.3 LPACAP) 

Per tal de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa serà 

exercida de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic vigent, generant 

un marc normatiu estable, predicible, integrat, clar i cert, que faciliti el seu 

coneixement i comprensió i en conseqüència la presa de decisions de les persones i 

empreses. (Article 129.4 LPACAP) 

L’assoliment del principi d’eficiència té com objectiu, que la iniciativa normativa en la 

mesura que afecti als ingressos públics, eviti despeses administratives innecessàries 

o accessòries i racionalitzi en la seva aplicació la gestió dels recursos públics. (Article 

129.6 LPACAP) 

En l’aplicació del principi de transparència, es possibilita l’accés senzill, universal i 

actualitzat a cada un dels passos preceptivament establerts, entre altres, el present 

relatiu a la Participació dels ciutadans en el procés d’elaboració, ja en aquests 

moments inicials de gestió de l’expedient administratiu. (Article 129.5 LPACAP) 

 



NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

La necessitat de procedir a la redacció i aprovació de les modificacions a la vigent 

Ordenança de Circulació es correspon amb l’obligació municipal d’actuar d’acord amb 

els principis de necessitat, eficàcia i seguretat jurídica a l’hora d’exercir la potestat 

reglamentària.  

OBJECTIUS DE LA NORMA 

És objecte del document que ha de ser elaborat, establir els paràmetres, principis, 

drets i obligacions generals que regiran la circulació viària al municipi de Banyoles. 

En el moment que es disposi de l’avantprojecte que incorpori les modificacions que 

tindran en compte entre molts altres, el resultat de la consulta a la web municipal 

del que forma part el present document, es donarà inici a la fase de l’audiència als 

interessats en tant que la norma que en resulti afecta als drets i interessos legítims 

de les persones, amb la finalitat de recollir, també, aquelles aportacions addicionals 

que puguin ser fetes per les persones o entitats. A aquests efectes es posaran a 

disposició els documents necessaris, clars, concisos, que reuneixin tota la informació.  

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES 

És preceptiu disposar de l’ordenança de circulació que aplica i desenvolupa la 

normativa general.  

El que és objecte de la consulta al web és el contingut del document que serà 

elaborat, que ha de donar compliment als principis i disposicions enumerats, i aplicats 

a la modificació de l’ordenança per la seva actualització proposant la derogació de 

determinats articles, introduïnt-ne de nous i adequant el text a les darreres 

modificacions normatives que han entrat en vigor. 

El contingut del redactat del que serà l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança, 

és l’objecte de la consulta sobre el que s’ofereix la possibilitat que tots els que hi 

tinguin interès diguin què opinen, que serà ben rebuda, presa en consideració i 

valorada en tot el que suposa de participació de la ciutadania en la configuració del 

seu marc jurídic regulador en els següents termes: 

 La necessitat essencial d’aconseguir fer més accessible la participació dels 

ciutadans en la gestió municipal i els diferents aspectes de la vida municipal, 

en defensa dels seus drets; 

 Els drets i deures dels veïns a “participar en la gestió municipal d’acord amb 

allò  disposat en les lleis”.  


