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ASSUMPTE
Sotmetre a informació pública la proposta de modificació de l’Ordenança de circulació amb 
l’objecte de regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal.

Identificació de l’Expedient

Expedient número 2021/00002464H (POLICIA MUNICIPAL/JGM/jpp) relatiu a proposta de 
modificació de l'Ordenança de circulació amb l'objecte de regular la circulació de vehicles de mobilitat 
personal..

Fets

1. La innovació i les noves tecnologies actuals han fet que hagin proliferat nous mitjans de transport 
com són els vehicles denominats de mobilitat personal (VMP). Es tracta de vehicles que faciliten un 
altre tipus de mobilitat i que necessàriament amb de conviure amb els Mitjans tradicionals.

2. La ràpida proliferació i la tendència creixent a la nostra vila d’aquest tipus de nous vehicles, 
juntament amb l’aprovació del Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, el qual ha introduït  
modificacions  normatives tant al vigent Reglament general de circulació com al vigent Reglament 
General de vehicles,  fan  que sigui necessària la modificació de l’Ordenança de Circulació  amb 
l’objecte de regular la circulació d’aquest tipus de vehicles. 

3. Donant compliment al que estableix el punt 1 de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el portal web de l’Ajuntament de 
Blanes es va sotmetre a consulta pública prèvia  per un termini de quinze dies hàbils (del 24 de març 
al 16 d’abril) la modificació de l’ordenança municipal de circulació amb motiu de la regulació dels 
vehicles de mobilitat personal i adequació a normativa sectorial de rang superior. 

4. Durant aquest termini de consulta pública prèvia, no s’ha rebut cap aportació al respecte.

5. En data 21 d’abril de 2021 la TAG de Serveis Jurídics ha emès informe jurídic en relació al 
contingut i procediment a seguir per l’aprovació de la modificació de l’Ordenança de circulació.

6. En data 26 d’abril de 2021 la Intervenció Municipal ha emès informe favorable per continuar el 
procediment amb la fase d’exposició pública del projecte de modificació de l’Ordenança de circulació.
 
7. Una vegada finalitzat el període de consulta pública, d’acord amb l’article 133.2 de la mencionada  
Llei 39/2015 procedeix la publicació al portal web de la proposta de modificació de l’Ordenança de 
Circulació amb l’objecte de regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal amb l’objecte  de 
donar audiència als ciutadans afectats i recavar aportacions addicionals d’altres persones o entitats.

 El 28/04/2021, el/la tècnic/a de Policia Municipal ha informat favorablement sobre l’adopció 
d’aquesta resolució, segons informe que consta a l’expedient.

Fonaments de Dret
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1. 1. L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

2. L’article 53 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, en data 26 de juny de 2019..

Per tant,

Decreto

Únic. Publicar al portal web de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils la proposta de 
modificació de l’Ordenança municipal de circulació amb motiu de la regulació dels vehicles de 
mobilitat personal i adequació a normativa sectorial de rang superior, amb l’objecte de donar 
audiència als ciutadans afectats i recavar aportacions addicionals d’altres persones o entitats durant 
un  termini de 15 dies hàbils.

Descripció Document CSV
Informe proposta modificació Ordenança municipal 
de circulació.

13542300720136104467

Consultes prèvies modificació Ordenança de 
circulació.

13542374023310117400

Així ho disposa i signa l’alcalde, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a secretari, dono fe i prenc 
raó d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
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