
 

 

EXPEDIENT: 22SD00930 
 
En relació amb la tramitació de l aprovació inicial de l  Ordenança per la qual es fixen els criteris d accés, 
circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes Emissions de Barcelona i es promou una 
mobilitat sense emissions, la Secretària que a sota signa emet el següent  

 
INFORME  

 
 

I. ció 
de les normes municipals que comprenen les directrius de tècnica normativa i les 

reglaments i els decrets (
2015)  va acompanyada de la memòria que justifica la 
necessitat de la disposició i l'adequació d'aquesta als fins que es persegueixen, el 
marc normatiu en què s'insereix el projecte de disposició i la competència de 
l'Ajuntament de Barcelona sobre la matèria. Així mateix, consten degudament 

 
nòmic i pressupostari i fiscal i els 

informes de les gerències afectades per la normativa així com annexos amb 
informes complementaris que sustenten la necessitat d aprovació de la norma. 
 

II. 

de les Administracions Públiques, es va dur a terme una consulta pública prèvia. 
Així mateix, .d) del Reglament de Participació 

2017, es va realitzar el procés participatiu preceptiu del qual consta informe 
 

 
III. Que en data 20 de setembre de 2022, el Gerent de Medi Ambient i serveis Urbans 

va disposar l inici de l expedient per l aprovació de l Ordenança per la qual es fixen 
els criteris d accés, circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes 
Emissions de Barcelona i es promou una mobilitat sense emissions. 
 

IV. En data 4 d octubre de 2022, els Serveis Jurídics municipals van emetre informe 
orablement la proposta Ordenança per la qual es 

fixen els criteris d accés, circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes 
Emissions de Barcelona i es promou una mobilitat sense emissions. 

 
 

V. En data 6 d octubre de 2022, la Comissió de Govern va aprovar el projecte normatiu 
de l Ordenança per la qual es fixen els criteris d accés, circulació i estacionament de 
vehicles en la Zona de Baixes Emissions de Barcelona i es promou una mobilitat 
sense emissions, de conformitat amb els articles 16.a) i 27 de la Carta de Barcelona.  

 






