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DILIGÈNCIA.- Als efectes de deixar constància que la Comissió de Competències Delegades
del Ple, a la sessió AJT/CCD/4/2021 de data 30 de juny de 2021, va adoptar, amb el text que
figura a continuació, el següent acord:
APROVACIÓ INICIAL DE LA SEGONA 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.
ATÈS que la Comissió de competències delegades del Ple, en sessió ordinària de 29 de gener
de 2020, va acordar resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública
al text 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 l’esmentada ordenança, el text de la qual va ésser publicat íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de març de 2020.
ATÈS que la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 va motivar que, com a
mesura d’emergència social, i per tal de garantir l’interès general del conjunt de la població i fer
front a la situació d’urgència sanitària, de crisi social i econòmica a la qual estarà sotmesa la
població, es modifiqués dita ordenança, mitjançant acord de la Comissió de competències
delegades del Ple, adoptat en sessió ordinària de 24 de març de 2021, el text de la qual va
ésser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 d’abril
de 2021.
ATÈS que la crisi econòmica persistent ha dificultat la renovació del parc de vehicles pesants i
altres tipus de vehicles singulars que per les característiques específiques de personalització o
adaptació a un servei concret tenen un cost d’adquisició més alt que altres tipologies de
vehicles o uns terminis de fabricació més llarg, justifica, com a mesura excepcional i d’urgència
per intentar mitigar la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia, donar més
marge de temps per a portar a terme aquesta renovació.
ATÈS que, en conseqüència, el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat va
encarregar l’inici de l’expedient corresponent, mitjançant resolució núm. 5603, de 31-05-2021, i
designar una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de modificació
d’ordenança.
ATÈS que, en tractar-se d’una proposta limitada a un aspecte parcial de modificació de la
norma vigent que no imposarà obligacions rellevants als seu destinataris, es va resoldre NO
SUBSTANCIAR, amb caràcter previ a l’elaboració de l’avantprojecte de modificació de
l’Ordenança, el tràmit de consulta pública que preveu l’article 133.1 LPACAP.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 9 de juny de 2021, ha aprovat la memòria
d’impacte normatiu i el text del projecte de segona modificació del 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.
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ATÈS que la segona 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 s’ha d’ajustar al procediment establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), l’article 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) i els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
VIST l’informe jurídic i la resta de documentació obrant a l’expedient.
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.d) LRBRL i l’article 52.2.d)
TRLMRLC, l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació, i que aquesta competència es delegable, segons l’article es
123.3 LRBRL.
ATÈS que mitjançant acord del Ple municipal, aprovat en sessió de data 21 de juny de 2019,
s’ha delegat en la Comissió d’assumptes delegats del Ple l’aprovació i modificació de les
ordenances i reglaments municipals, a excepció dels reglaments orgànics.
La Comissió de competències delegades pel Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de
l’Àrea de Convivència i Seguretat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la segona 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, en el sentit de donar una nova redacció al
seu art. 4.1.e) i la seva Disposició transitòria primera, que passen a tenir el redactat següent:
“ - Article 4. Definicions a efectes d’aquesta Ordenança
1.

Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:

e) «Vehicles especials»: són aquells vehicles de serveis singulars definits de conformitat a
l’Annex II del Reglament General de Vehicles (RGV) i al Reglament del registre metropolità de
vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions. En el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, els vehicles especials que presten un
servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés a la ZBE són els següents:
CLASSIFICACIÓ PER GRUP
D’UTILITZACIÓ (Annex II
R.G.V)
05

Escola de conductors

15

Porta-vehicles

22

Blindat

28

Cisterna isoterma

30

Cisterna frigorífica

DESCRIPCIÓ
Automòbil destinat a les pràctiques de
conducció
Vehicle especialment adaptat per al
transport d’un altre o altres vehicles.
Vehicle destinat al transport de persones
i/o mercaderies, de caixa tancada
reforçada especialment amb un blindatge
Cisterna construïda amb parets aïllants
que permeten limitar els intercanvis de
calor entre l'interior i l'exterior
Cisterna isoterma proveïda d'un
dispositiu de producció de fred individual
o col·lectiu per a diversos vehicles de
transport (grup mecànic de compressió,

CATEGORIA
HOMOLOGACIÓ
N2, N3, M2, M3
N2
N1, N2, N3
N2, N3

N2, N3
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31

Cisterna calorífica

47

RTV

49

Taller o laboratori

50

Biblioteca

51

Tenda

53

Grua d’arrossegament

54

Grua d’elevació

56

Formigonera

58

Vehicle per a fires

60

Extractor de fangs

61

Autobomba

66

Bomba de formigonar

76

Reg asfàltic

77

Pintabandes

78

Llevaneus

màquina d'absorció, etc.) que permet
baixar la temperatura a l'interior de la
cisterna i mantenir-la després de manera
permanent en uns valors determinats
Cisterna isoterma proveïda d'un
dispositiu de producció de calor que
permet elevar la temperatura a l'interior
de la cisterna i mantenir-la després a un
valor pràcticament constant
Vehicle especialment condicionat per
emissores de ràdio i/o televisió
Vehicle condicionat per al transport
d’eines i peces de recanvi que permetin
efectuar reparacions
Vehicle adaptat i condicionat de forma
permanent per a la lectura i exposició de
llibres
Vehicle especialment adaptat i
condicionat de forma permanent per a la
venta d’articles
Automòbil equipat amb dispositius que
permeten, elevant-se parcialment,
l’arrossegament d’un altre vehicle
Vehicle equipat amb dispositius que
permeten elevar càrregues, però no
transportar-les (no inclou els vehicles
amb dispositius d’autocàrrega)
Vehicle especialment construït per al
transport d’elements constitutius del
formigó, podent-se efectuar la seva
mescla durant el transport
Vehicle adaptat per a maquinaria de circ
o fires recreatives ambulants
Vehicle dotat d'una bomba d'absorció per
a la neteja de pous negres i embornals.
Vehicle equipat amb una autobomba de
pressió per a moviment de materials
fluidificats.
Vehicle autobomba especialment
dissenyat per al moviment de formigó
fluït
Vehicle destinat a escampar i estendre
betum asfàltic fluïdificat sobre els
diferents paviments
Vehicle utilitzat per pintar les línies de
senyalització al sòl
Vehicle de motor destinat exclusivament
a retirar la neu de les calçades i camins

N2, N3

N1, N2, N3
N1, N2, N3
N1, N2, N3, M3
N1, N2
N1, N2, N3

N1, N2, N3, N3G

N3, N3G
N1, N3
N2, N3
N2, N3
N3
N1, N2, N3
N1, N2, N3
N2, N3

- Disposició transitòria primera
Aquesta ordenança no produeix efectes fins a les dates i pels vehicles que tot seguit s’indiquen:
1. Vehicles de la categoria N1: fins a l’1 d’abril del 2021.
2. Vehicles de les categories N2, N3 i M2: fins a l’1 de gener del 2022.
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3. Vehicles de la categoria M3: fins a l’1 de juliol 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”.
SEGON.- SOTMETRE la segona 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 a informació pública per termini de 30 dies hàbils
mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de la Corporació als efectes que durant el aquest
termini d’exposició pública es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. Així mateix
l'aprovació inicial de la modificació de l’ordenança es publicarà a un diari dels de major
circulació de la província i a la pàgina web municipal.
TERCER.- Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin suggeriments ni
al·legacions, la modificació de l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat
de nou acord. En aquest supòsit es procedirà a fer pública l'aprovació definitiva de l’ordenança i
es donarà compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als
efectes previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local; i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des d’aquesta comunicació, de conformitat
amb el que determina l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, es procedirà a la publicació del text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i es trametrà ressenya al
Diari Oficial de la Generalitat que faci referència al BOP en el qual hagi estat publicat el text
íntegre.
QUART.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat per tal que
adopti els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Secretaria General, al Tinent d’alcaldia de
Convivència i Seguretat, als portaveus dels grups polítics municipals, a la Gerència Municipal i
al President de la Comissió d’Estudi redactora del projecte d’ordenança.
Antecedents, exposició de motius i justificació jurídica de la competència del Ple o la CCDPle
per a l’adopció de l’acord.
Contra aquest acte de tràmit no qualificat, que no exhaureix la via administrativa, no es podrà
interposar cap recurs, sense perjudici del disposat a l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Signat digitalment per:
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