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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 
D’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA CIRCULACIÓ DE CICLES I 
VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)

L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques (LPAC) possibilita, en aplicació del principi 
de transparència, la participació activa dels potencials destinataris en l'elaboració 
de les normes. A aquest efecte, l'article 133 del mateix text normatiu regula la 
participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes amb 
rang de llei i reglaments establint que, amb caràcter previ a l'elaboració del 
projecte o avantprojecte de llei o de reglament s'ha de substanciar una consulta 
pública a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de 
demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectades per la futura norma sobre els problemes que es pretenen 
solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els 
objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no 
reguladores.

Per donar compliment al que disposen els articles anteriors, es procedeix a 
substanciar una consulta pública a través del portal de transparència 
http://www.corberadellobregat.cat/ajuntament/transparencia/participacio-
ciutadana/ i a través de l'E-Tauler 
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=807280001 des de l'11 de febrer de 2022 
fins al 24 de febrer de 2022, ambdós inclosos. La ciutadania i les organitzacions 
més representatives que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions 
sobre els aspectes plantejats a través del tràmit de Participació consulta prèvia 
d’ordenances i reglaments de la Seu Electrònica de l’Ajuntament .

Antecedents de la norma:

Fins el moment no es disposa de normativa local especifica que reguli l’ús i les 
consideracions de generals de circulació de la bicicleta, cicles i altres VMP 
(Vehicles de Mobilitat Personal). Així doncs, és contempla de forma conjunta amb 
les consideracions generals circulació de vianants i vehicles del títol V de 
l’ordenança de convivència i civisme. 

D’altra banda, la modificació del Reglament General de Circulació pel Reial Decret 
970/2020 del 10 de novembre ha comportat que els VMP passen a estar definits 
com a vehicles i ha afectat així al règim jurídic d’aquests. Prèviament, la Direcció 
General de Trànsit també havia publicat les Instruccions 16/V-124 i 2019/S-149 
TV-108.
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Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

La demanda social creixent per l'impuls de la mobilitat activa i sostenible han 
suposat un increment de l'ús de la bicicleta, cicles i altres. Aquesta tendència 
també s'ha produït a Corbera de Llobregat, on cada vegada més veïns i veïnes 
opten per desplaçar-se amb aquestes maneres de transport. Per aquest motiu, 
és important regular i ordenar aquestes noves tendències de mobilitat activa i 
sostenible, per tal de fer més segura la seva circulació i afavorir la seva 
convivència amb altres maneres de transport i els vianants. Així mateix, la 
modificació Reglament General de Circulació i del Reglament General de Vehicles, 
pel Reial Decret 970/2020 del 10 de novembre suposa un avanç rellevant en la 
regulació de la bicicleta, els cicles i els VMP i es presenta com una oportunitat 
per regular aquesta matèria al municipi.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

La generalització de l'ús de la bicicleta, cicles i altres VMP ha generat 
problemàtiques en relació amb la seguretat i la sinistralitat que fan necessari 
dotar d'un marc jurídic de referència a l’efecte en l'àmbit local. Així mateix, la 
modificació del Reglament General de Circulació ha comportat que els VMP 
passen a estar definits com a vehicles i, en conseqüència, cal adaptar la 
normativa al respecte.

Objectius de la norma:

1. Complementar a l'ordenança de Convivència i civisme existent, pel que fa a 
l'establiment de nous mecanismes de gestió més exhaustius i específics en relació 
amb l'ús de la bicicleta, cicles i altres VMP;

2. Incorporar les darreres modificacions i canvis esdevinguts en el Reglament 
General de Circulació, aprovats en el Reial Decret 970/2020 del 10 de novembre;

3. Afavorir la seguretat viària i garantir que la circulació dels vehicles de mobilitat 
personal es dugui a terme d'una forma adaptada i segura, fent-la compatible amb 
els diferents usos de la via pública;

4. Definir les vies municipals i els espais autoritzats on la bicicleta, cicles i altres 
VMP poden circular i estacionar;

5. Definir les mesures de seguretat obligatòries en relació amb l'ús de la bicicleta, 
cicles i altres VMP;

6. Definir les condicions generals de circulació en relació amb l'ús de la bicicleta, 
cicles i altres VMP;
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7. Definir les consideracions específiques per a cicles i VMP que suposin una 
activitat d'explotació econòmica;

8. Definir el règim sancionador;

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Per poder ordenar l’ús i les condicions de circulació de les bicicletes, els cicles i 
els VPM es requereix una regulació, en aquest cas una ordenança, que constitueix 
l’únic instrument que respon a aquesta finalitat i, per tant, no existeixen solucions 
alternatives no reguladores. 

Quant a l’existència d’alternatives reguladores, es presenta com a alternativa la 
integració d’aquesta regulació en la vigent ordenança de convivència i civisme. 
Es considera que aquesta alternativa no dotaria de la sistematizació i claredat 
normativa que la matèria requereix, atès que és una matèria complexa i en 
constant evolució. 

Corbera de Llobregat,  a la data de la signatura digital

La secretària acctal., 
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