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Altres anuncis – Espai públic

ANUNCI. Expedient 21-SJS-04. Aplicació al Districte de Ciutat Vella de l'art. 
1.3 de l'Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació de vianants i 
vehicles de Barcelona: prohibició de la circulació dels vehicles de mobilitat 
personal i cicles de més de dues rodes als que fa referència l'article 14 ter, 
apartat 4, lletra e.

Per mitjà de Decret d'Alcaldia de data 22 de març del 2021, l'Alcaldessa de Barcelona va 

aprovar inicialment, pel que fa al territori del Districte de Ciutat Vella, la prohibició de la 

circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes als que fa 

referència l'article 14 ter, apartat 4, lletra e (referit només als vehicles del tipus A, B i C1 i 

que suposin un activitat d'explotació econòmica) de l'Ordenança de 27 de novembre de 1998, 

de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, introduït per la Modificació de la mateixa, 

aprovada pel Ple del Consell Municipal en sessió del 26 de maig del 2017 (publicada al BOPB 

de 16 de juny del 2017); en el sentit que la prohibició només és d'aplicació fora de les rutes 

regulades a l'Annex X de l'Ordenança.

El Decret també establia que aquesta prohibició seria vigent des de l'1 de maig del 2021, o 

des de la seva aprovació definitiva si fos posterior, i finalitzaria al cap de sis mesos, en 

atenció a les especials circumstàncies d'ocupació i ús de l'espai públic del Districte que es 

justifiquen a l'expedient.

Així mateix, també disposava que es sotmetia el Decret a informació pública, durant un 

termini de vint dies, mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la 

Gaseta Municipal, al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament perquè qualsevol persona 

pugui consultar-lo a la seu del Districte de Ciutat Vella, a l'oficina tècnica d'atenció al públic 

(C/ Ramelleres 17, primera planta) i a la web d'exposició pública de l'Ajuntament de 

Barcelona; i que si no s'hi formulava cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d'informació pública i d'audiència als interessats, la prohibició que s'aprovava inicialment 

quedaria aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procediria 

directament a la publicació.

L'aprovació inicial ha estat sotmesa a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona número CVE 202110043369, així com a la Gaseta Municipal i al 

Tauler d'edictes, de 25 de març del 2021, sense que s'hagin presentat al·legacions al Registre 

del Districte de Ciutat Vella durant el període comprès entre el 26 de març i el 26 d'abril, 

d'acord amb la certificació de la Secretaria del mencionat Districte.

D'acord amb la certificació de la Secretaria General de 28 d'abril del 2021, tampoc s'han 

presentat al·legacions al Registre General d'entrada de documents.

Per tot això, i d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 22 de març del 2021, es té per aprovada 

definitivament, pel que fa al territori del Districte de Ciutat Vella, la prohibició de la circulació 

dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes als que fa referència l'article 
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14 ter, apartat 4, lletra e (referit només als vehicles del tipus A, B i C1 i que suposin un 

activitat d'explotació econòmica) de l'Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació de 

vianants i vehicles de Barcelona, introduït per la Modificació de la mateixa, aprovada pel Ple 

del Consell Municipal en sessió del 26 de maig del 2017 (publicada al BOPB de 16 de juny del 

2017); en el sentit que la prohibició només és d'aplicació fora de les rutes regulades a l'Annex 

X de l'Ordenança.

Aquesta prohibició serà vigent des de l'endemà de la publicació al BOPB de la present 

aprovació definitiva i finalitzarà al cap de sis mesos, en atenció a les especials circumstàncies 

d'ocupació i ús de l'espai públic del Districte que es justifiquen a l'expedient.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 

potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des 

del dia següent a la recepció de la notificació o de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de la resolució, per part dels membres de la Corporació o es pot interposar 

directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos comptats del dia següent a la recepció de la notificació 

o de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de la resolució. Contra la desestimació 

presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut 

un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que se n'hagi notificat la 

resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu a partir del dia següent 

a aquell en que s'hagi produït la desestimació presumpta. També es pot interposar qualsevol 

altre recurs o reclamació que es consideri convenient.

A Barcelona, a 3 de maig del 2021. La Direcció dels Serveis Jurídics - Secretaria Delegada del 

Districte de Ciutat Vella, Maria Teresa Martí i Vidal (p.d. de 2 de desembre del 2019).
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