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La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió ordinària de 24 de març de 2021,
va acordar resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública al text de
la modificació de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, i
aprovar definitivament la modificació de l’esmentada ordenança.
En compliment del que disposa el propi acord i als efectes d’allò establert a l’article 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, es fa públic el text íntegre de
la modificació de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, als
efectes de la seva entrada en vigor.
El text íntegre de la modificació de l’Ordenança aprovada definitivament és el següent:
“Disposició transitòria primera:
Aquesta ordenança no produeix efectes fins a les dates i pels vehicles que tot seguit s’indiquen:
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2. Vehicles de les categories N2, N3 i M2: fins a l’1 de juliol del 2021.
3. Vehicles de la categoria M3: fins a l’1 de gener del 2022.
4. Vehicles de les categories M1 i L sempre i quan el seu titular acrediti uns ingressos
econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital,
etc.) inferiors al doble de l’indicador de renda d’efectes múltiples vigent (2xIPREM) i que el
vehicle constitueixi un instrument necessari per a l’exercici de la seva activitat professional: fins
a l’1 d’abril de 2021.
Per verificar el compliment de les condicions requerides, l’ens gestor del Registre metropolità
de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions pot
efectuar, en els termes establerts a la legislació aplicable, les consultes o accedir a les dades
necessàries a efectes de comprovar que es compleixen i de revisar-les fins a l’extinció del
termini expressat en aquesta disposició.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Vehicles de la categoria N1: fins a l’1 d’abril del 2021.

D’acord amb les condicions establertes a la disposició transitòria segona del Reglament del
Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes
emissions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els titulars de vehicles de les categories N2,
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Disposició transitòria tercera:

El que es fa públic fent constar que contra la present modificació de l’ordenança no procedeix
interposar recurs de reposició en atenció a les determinacions previstes a l’article 112.3 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; essent impugnable per mitjà de la interposició directa de recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que
preveuen els articles 25 i 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
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N3 i M3 que acreditin la compra d’un vehicle de motor nou que compleixi els requisits
tecnològics i d’emissions d’accés a les ZBE podran optar a disposar d’una ampliació de sis
mesos dels efectes de l’entrada en vigor del règim sancionador prevista per a aquests vehicles
a la present ordenança. Per gaudir d’aquesta ampliació, a efectes de l’entrada en vigor del
règim sancionador, la persona física titular del vehicle haurà de presentar en el Registre
metropolità una sol·licitud d’inscripció fins als tres mesos anteriors a la finalització de la
moratòria prevista en l’ordenança municipal per a aquests vehicles i complir els requisits
establerts a tal efecte al Reglament del Registre metropolità”.

Data 19-4-2021

José Castro Borrallo,
Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Convivència i Seguretat.
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