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DISPOSICIONS GENERALS 

Normes Reguladores del Consell Municipal de 
Circulació, Disciplina 1 Seguretat Viaria 
(Aprovades pel Consell Plenari de 30 d'octubre 
de 1992) 

Aprovar d'acord amb els articles 59 i 60 de la Llei 
Municipal i de Régim Local de Catalunya;- i en aplicació 
deis criteris sobre política de Disciplina Viaria aprovats 
pel Consell Plenari del 29 de maig de 1992, les Normas 
reguladores del Consell Municipal de Circulació, Disci-
plina i Seguretat Viaria. · 
. Deixar sense efecte _les Normas reguladores del 
Consell Municipal de Circulació i Seguretat Vial i el 
Reglament del Consell de Disciplina Vial aprovades pel 
Consell Plenari en sessions del 1 O de novembre ·de 
1989 i 27 de mar9 de 1992,. respectivament. 

NORMES REGULADORES DEL CONSELL . 
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ, DISCIPLINA 1 

SEGURETAT VIARIA 

Article 1 
El Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Segu

retat Viaria és un órgan municipal de participació secto· 
rial, constitun d'acord amb alió que disposen els articles 
59 i 60 de la Llei Municipal i de Régim Local de 
Catalunya, com també la Normativa Local Reguladora 
de la Participació Ciutadana. · 

Article 2 
Aquest Consell municipal és l'órgan consultiu i de 

participació de I'Ámbit de la Via Pública en aquellas 
matéries de la seva competéncia relacionadas amb la 
circulació, la disciplina i la seguretat viarias. 

Article 3 
En el Consell Municipal de Circulació, Disciplina i 

Seguretat Viaria hi participaran entitats i associacions 
públiques i privadas, tant de caracter professional com 
ciutada, que tenen incidéncia en les matéries en les 
quals participa. 

Article 4 
Sera competéncia del Consell Municipal de Circula

ció, Disciplina i Seguretat Viaria: 
a) L'emissió d'informe sobre les actuacions globáls en 

matéria de circulac;ió, disciplina i seguretat viaria. 
b) L'elaboració de propostes d'actuació conjunta entre 

les entitats i associacions implicadas en les matéries 
de referénciá. 

e) La recepció d'informació permanent en relació a la 
política municipal en matéria de disciplina viaria. 

d) Estudi de propostes per a la millora de l'educació 
viaria i la disminució de l'accidentabilitat. 

e) L'emissió d'intorme sobre el desplegament normatiu 
local referent a la circulació, disciplina i seguretat via· 
ríes. · 

f) La promo~ió d'iniciatives relacionadas amb l'estudi, 
. deba! i difusió de qüestions de circulació, disciplina i 
seguretat viaria. 

Artic/e 5 
El Consell Municipal actua en Plenari i Comissions. 

Article 6 
El Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Segu

retat Vié.ries estaré. presidí! per 1' Alcalde de Barcelona, el 
qual podré. delegar en el Vice,president. 

La Vice·presidéncia correspon al Regidor de I'Ámbit 
de la Via Pública. 

El Presiden! garanteix el funcionament del Consell i 
l'acompliment de les seves tasques. 

Article 7 
El Plenari del Consell estaré. constitun per: 

a) Un representan! per part de cada Grup Politic amb 
representació a la Corporació Municipal. 

b) Un representan! per cadascuna d'aquelles entitats i 
institucions públiques i privadas, i associacions pro
fessionals i ciutadanes relacionadas amb les maté
ríes própies del Consell. 

e) Un nombre de persones no superior a 6, de 
reconegut prestigi en les matéries . competéncia 
del Consell. 

Seran membres nats del Plenari: el Regidor·adjunt 
de I'Ambit de la Via Pública, el Director Executiu de 
I'Ámbit de la Via Pública, el Superintendent-Cap de 
la Guardia Urbana, el Director de Serveis de Trans
ports i Circulació i els Comissionats de .I'Aicaldia 

· relacionats amb les matéries objecte del Consell. 
Els membres del Plenari seran nomenats per I'AI

caldia a- proposta del Regidor de 1' Ambit de la Via 
Pública.. · 

Artic/e 8 
El Presiden! es dotara d'un Consell Assessor del qual 

formaran part els Presidents de les diferents Comis
sions _que és configurin en el si del Consell, el. Regidor 
d~ I'Ambit de la Via Pública, el Regidor·adju~t de 
I'Ambit de la Via Pública, el Director Executiu de I'Ambit 
de la Via Pública, el Superintendent-cap de la Guardia 
Urbana, el Comissionat de J' Alcaldía per a la Mobilitat 
Urbana, el Director de Serveis de Transports i Circula
ció, i un representan! per part de cada grup polític, 
assistits pel Secretari del Consell. 
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Article 9 . . 
. El Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Segu
retat Viaria es dotara d'un Secretari que assistira a les 
sessions del Plenari del Consell i del Consell Addessor, i 
alhora exercirá les funcions de Secretari de les Comis
sions. El Secretari haurá d'ésser funcionari llicenciat en 
dret de I'Ajuntament de Barcelona. 

Article 10 
El Plenari del Consell es reunirá amb carácter ordinari 

cada tres mesos i amb carácter extraordinari quantes 
vegades la naturalesa deis temes a tractar ho facin 
aconsellable, a proposta del President. 

El President podré. convocar a les reunions deiPienari 
o del Consell Assessor, com a obsecvadors o per 
informar, les persones que consideri adients, amb veu 
peró sense vot. 

Article 11 
Les Comissions seran constitúides en el si del Con

sen a l'objecte de tractar, de manera específica un 
sector de les matéries própies del Consell. 

Es constituiran les Comissions que determini el Ple
nari del Consell. Sera obligatoria la .constitució d'una 
Comissió relativa a la Disciplina Viaria. 

Alhora, i pera l'estudi de temes concrets relacionats 
amb les Comissions, es podran constituir· Comissions 
ad hoc, a requeriment del President del Consell, del 
Consell Assessor o a petició de la majoria deis mem
bres que integren el Plenari del Consell Municipal de 
Circulació, Disciplina i Seguretat Viarias. 

Article 12 
Formaran part de les Comissions: 

a) Un representant designat per cadascun deis grups 
polítics municipals participants en el Plenari del Con
sen Municipal de Circulació, Disciplina i Seguretat 
Viaria. 

b) .Eis representants de les entitats públiques o priva
des i associacions professionals i ciutadanes impli
cadas en la matéria concreta objecte de la Comis
sió. 

e) Els responsables técnics municipals sobre la ·matéria 
concreta objecte de la Comissió. 

d) Els experts en la matéria objecte de la Comissió, 
membres del Plenari del Consell Municipal de Circu
lació, Disciplina i Seguretat Viaria. 

e) El Comissionat de I:Aicaldia competent en la matéria 
objecte de la Comissió. 

Cada Comissió comptara amb ·un President, el qual 
haura d'ésser membre del Consell. 

Alhora, cada Comissió es podra dotar d'un Coordina-
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dor per tal d'impulsar i dinamitzar les activitats própies 
de les Comissions. 

Els membres de les Comissions, com també els seus 
Presidents seran nomenats per !'Alcalde a proposta del. 
Plenari del Consell. 

Article 13 
Les Comissions es podran dotar d'unes normas 

internes de funcionament, própies de la Comissió, que 
seran · aprovades per la majoria deis membres de la 
Comissió i ratificadas pel Plenari del Consell. 

Disposició adicional 
D'acord amb el que s'estableix a l'article 11 de les 

presents Normas, es constitueix la Comissió de Discipli
na Viaria com a órgan consultiu especialitzat en aquesta 
matéria. 

Les funcions de la Comissió de Disciplina Viaria se
ran: 
a) Informar sobre els recursos interposats contra les 

resolucions relativas als actes definitus, en materia 
· d'imposició de sancions derivadas de l'aplicació de 

les mesures de disciplina viaria. 
b) Informar respecte a: 

- L'adequació de la normativa municipal al desple
gament legislatiu general en materia de disciplina 
viaria. 

- Les propostes de plans 1 programes d'actuació, 
globals i sectorials, elaborats pels órgans munici- · 
pals competents en aquesta materia, tant des de 
la vessant operativa com de gestió i aplicació de la 
normativa legal vigent. 

e) Impulsar i elaborar estudis i treballs que, sobre 
aquesta materia, siguin requerits per !'Alcalde, per 
part deis órgans de govern municipals, o per part del 
Plenari del Consell MuniCipal· de Circulació, Disciplina 
i Seguretat Viaria. 

d) Vetllar pel compliment deis punts continguts en el 
documents aprovat pel Consell Plenari Municipal 
sobre «Criteris de Política .de Disciplina Viaria». 

Es dotara d'un Gabinet Técnico-jurídic per tal de 
preparar els assumptes a debatre en el si de la Comis
sió. · 

Les resolucions de la Comissió de DisCiplina Viaria 
seran ratificadas pel Consell Assessor, i se'n donara 
compte al Plenari del Consell Municipal. 

Són d'aplicació per la Comissió de Disciplina Viaria la 
· resta de preceptes continguts en les presents Normas. 

Disposició final 
La present normativa entrara en vigor l'endema de la 

seva publicació en la Gaseta Municipal. 


