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L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, determina que les
àrees metropolitanes podran gaudir, entre d’altres, de potestat reglamentària i que les lleis de les
comunitats autònomes han de concretar quines potestats els són aplicables. En aquest sentit, l’article
1.2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, defineix aquesta
Administració com un ens local supramunicipal de caràcter territorial i l’article 3.1 a) de la mateixa Llei li
atribueix la potestat normativa per aprovar reglaments.
L’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques determina que amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte
de llei o reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració
competent, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma. En conseqüència, per Decret de
Presidència es va resoldre convocar un procés de participació, per a la formulació i aprovació d’una
norma reglamentària metropolitana que estableixi la creació i funcionament del registre metropolità de
vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a circular en les Zones de Baixes Emissions, als
municipis metropolitans que així ho estableixin, així com la determinació de les condicions per a ser-ne
inscrit i el seu model de gestió. No obstant això, atès que el precitat procés de participació va coincidir
amb el període festiu de Nadal, Any nou i Reis, i per tal d’afavorir una major participació ciutadana i
dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma,
per Decret de Presidència es va resoldre ampliar el precitat procés de participació fins al 10 de febrer
de 2019.
Les aportacions s’han analitzat i estudiat i, a tal efecte, s’ha elaborat el corresponent informe, que
figura al present expedient, pel qual es manifesta la voluntat d’incorporar al text del precitat Reglament
les observacions i proposicions que tenen a veure amb el seu objectiu i que s’han considerat
justificades i adequades.
Finalitzat el procés de participació, s’ha procedit a establir una proposta de text articulat del Reglament,
de manera que s’inicia la seva tramitació formal d’acord amb l’exposat a 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, i en exercici de la potestat normativa contemplada a l’article 3.1 a) de la Llei 31/2010, del 3
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Un cop aprovat el Reglament inicialment pel Consell Metropolità, aquest se sotmetrà a informació
pública i audiència als interessats, per un termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i
suggeriments, d’acord amb el que disposa l’article 49 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, sense que es comptin en aquest termini ni dissabtes, ni diumenges, ni
festius, tal i com recull l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
En virtut del previst a l’article 7 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i a l’article 10.1 a) i d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern caldrà publicar al portal web de l’AMB el text
del projecte normatiu i la corresponent memòria.
D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, prèvia obtenció de l’informe jurídic de la
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El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 26 de febrer de
2019, ha adoptat el següent acord:
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Exp 1257/18

Durant aquest període d’informació pública l’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (carrer 62, núm. 16-18, sector A de la Zona Franca de Barcelona, edifici A,
planta 2ª) així com el Reglament esmentat al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (www.amb.cat)
Enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8200330008
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Barcelona, 27 de febrer de 2019
El secretari general, Marcel·lí Pons i Duat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

RESTAR ASSABENTAT del Decret de Presidència, que consta a l’expedient, pel qual, entre d’altres,
es convoca un procés de participació per a la formulació i aprovació d’una norma reglamentària
metropolitana que estableixi la creació i funcionament del registre metropolità de vehicles estrangers i
d’altres vehicles autoritzats a circular en les Zones de Baixes Emissions, als municipis metropolitans
que així ho estableixin, així com la determinació de les condicions per a ser-ne inscrit i el seu model de
gestió.
RESTAR ASSABENTAT del Decret de Presidència, que consta a l’expedient, pel qual es va resoldre
ampliar el precitat procés de participació fins al 10 de febrer de 2019, per tal d’afavorir una major
participació ciutadana i dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma.
RESTAR ASSABENTAT de les observacions i suggeriments formulats durant el tràmit del procés de
participació endegat, en relació a la proposta d’aprovació d’una norma reglamentària que estableixi la
creació i funcionament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a
circular en les Zones de Baixes Emissions.
APROVAR INICIALMENT el Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres
vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions, que consta a l’expedient, i que s’incorpora a
aquest acord.
OBRIR un termini d’informació pública i audiència als interessats de trenta dies, per que puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TENIR PER APROVAT definitivament el Reglament si en el termini d’informació pública i audiència no
s’hi formulen reclamacions ni suggeriments.
NOTIFICAR aquesta resolució als Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als interessats
que han comparegut en el procés de participació i a la resta de membres que conformen el Consell de
Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons la relació que s’adjunta al present acord.
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Secretaria General, s’estima procedent proposar al Consell Metropolità l’adopció del següent acord:
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