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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

OPORTUNITAT DE LA PROPOSTA
SITUACIÓ QUE REGULA

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
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.

Afecta directa o
indirectament a un altre
normativa municipal?
En cas afirmatiu, ¿a quina?
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CONTINGUT I ANALISI JURIDIC
TIPUS 4DE NORMA

Ordinària

Estructura de la norma

Reglament

Informes o estudis previs
sol·licitats

No

Tràmit d’audiència (5)

No

ANÀLISI D’IMPACTES
ADEQUACIÓ AL ORDRE DE
COMPETÈNCIES

¿Quin és el títol competencial prevalent?
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local

Efectes sobre
l’economia en
general

En relació amb la
competència
IMPACTE ECONÒMIC I
PRESSUPOSTARI 5

La norma no té efectes significatius sobre la
Competència

La norma té efectes positius sobre la
Competència

La norma té efectes negatius sobre la
Competència

MOTIVACIÓ:

Des del punt de
vista de les
càrregues
administratives

Suposa una reducció de càrregues
administratives
Quantificació estimada:......................

4

La memòria d’avaluació ha d’estar redactada en un llenguatge analític i clar, i no hauria de ser gaire llarga. Es recomana
incloure en els annexos la informació, les dades o els estudis que han servit de base a l’avaluació, i citar sempre les fonts
emprades.
5
Quan afecti a drets i interessos legítims de determinades persones es podrà recavar l’opinió de les seves organitzacions
i associacions representatives. En cas positiu s’ha de fer constar el tràmit realitzat i en cas negatiu s’haurà de fer constar
motivadament que no genera afectacions d’aquests tipus.
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Incorpora noves càrregues Administratives
Quantificació estimada:.....................

No afecta a les càrregues administratives.

MOTIVACIÓ:

IMPACTE ECONÒMIC I
PRESSUPOSTARI

Des del punt de
vista dels
pressupostos, la
norma

Afecta al pressupost municipal
No afecta al pressupost municipal

Implica una despesa
Implica un ingrés

MOTIVACIÓ:

IMPACTE DE GÈNERE

La norma té un
impacte de gènere

Negatiu
Nul
Positiu

MOTIVACIÓ:

ALTRES IMPACTES
CONSIDERATS
ALTRES CONSIDERACIONS

Sra. Virginia Vallvé Cádiz
Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals
Vist-i-plau
Sra. Emilia Briones Matamales
Tinenta d’Alcalde de Presidència
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