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ANUNCI 

 

Es fa públic que aquest Ajuntament té projectat L’APROVACIÓ INICIAL DE L’AVANTPROJECTE 
DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA RELATIVA A LA RESTRICCIÓ DE LA 
CIRCULACIÓ DE DETERMINATS VEHICLES A LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
AMB L’OBJECTIU DE PRESERVAR I MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE, pel que, d’acord amb 
el que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les 
AAPP, es sotmet aquest projecte a consulta pública de la ciutadania, a fi de recavar la opinió de 
les persones i organitzacions més representatives, que siguin potencialment afectats per aquesta 
futura norma sobre els aspectes següents: 
 

TÍTOL 

Modificació de la Disposició Transitòria Primera de l’Ordenança relativa a la 
restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de 
Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire (d’ara en 
endavant ordenança de la ZBE).. 

Situació que regula i  
problemes que pretén  
solucionar 

La situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i per tal de garantir 
l’interès general del conjunt de la població i fer front a la situació d’urgència 
sanitària, de persistent crisi social i econòmica a la qual està sotmesa la 
població, les corporacions locals estan obligades a establir mesures 
extraordinàries encaminades a pal·liar els efectes d’aquesta crisi. 
 
La disposició transitòria primera establia una moratòria en el règim 
sancionador per a determinats vehicles donades les circumstàncies 
derivades la COVID-19. 
 
La situació de crisi econòmica persistent està dificultant la renovació prevista 
del parc de vehicles pesants, on es poden incloure els camions (N2 i N3) i 
autocars (M2 i M3), tipologies de vehicles que per les seves pròpies 
característiques i pel seu important grau de personalització o adaptació a 
cada tasca o necessitats de l’usuari final, tenen un cost d’adquisició 
substancialment més alt que les altres tipologies de vehicles afectades per 
l’Ordenança de la ZBE i també presenten uns terminis de fabricació més 
llargs. 
 

Objectius que persegueix 
Donar més temps als propietaris i propietàries de vehicles esmentats 
anteriorment i que no disposin de distintiu ambiental per tal que puguin 
renovar-los. 

Principals alternatives 
regulatòries i no regulatòries  
considerades 

Atès que es tracta d’una modificació d’una Ordenança vigent, no s’ha 
considerat cap altra alternativa que no sigui la seva tramitació mitjançant el 
que s’estableix a la legislació en quant a procediment de modificació 
d’ordenances municipals. 

Necessitat i oportunitat  
de la seva aprovació 

Aquesta situació motiva que l’Ajuntament es plantegi, com a mesura 
d’emergència concordant amb la situació econòmica de moltes empreses i 
autònoms, modificar l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de 
preservar i millorar la qualitat de, aprovada definitivament pel Ple Municipal 
en sessió de data 29 de gener de 2020, ampliant la moratòria prevista per 
determinats vehicles. Aquesta mesura, alhora, ve facilitada pels nivells 
actuals registrats de contaminació atmosfèrica per les diferents estacions de 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) 
ubicades a l’àrea metropolitana de Barcelona que no superen els valor límit 
establerts per la normativa de referència, la Directiva 2008/50/CE, de 21 de 
maig de 2008, pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en 
suspensió PM10 
 
Atès que actualment són vigents les moratòries establertes a l’Ordenança 
aprovada i vigent, és necessari dur a terme la present modificació que anirà 
acompanyada, amb caràcter previ, d’una suspensió temporal del règim 
sancionador per aquests vehicles fins que no estigui en vigor la present 
modificació. 
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Els interessats en participar-hi podran fer arribar els seus suggeriments a l’Ajuntament durant els 
quinze dies hàbils següents a la publicació del present anunci, mitjançant presentació d’instància 
al Registre General d’entrada d’aquest Ajuntament, presencialment o telemàticament a través de 
la Seu Electrònica. 
 
 
La qual cosa s’informa als efectes oportuns en la data que figura en el present document 
electrònic. 
 
 
 
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz 
Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals 
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