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Al·legacions que formula PIMEC a l’avantprojecte d’ordenança relativa a la restricció de la 

circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i 

millorar la qualitat de l’aire 

 

Consideracions generals 

PRIMERA 

PIMEC, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya constata que: 

• En determinats sectors econòmics els vehicles constitueixen un actiu indispensable 

per desenvolupar la seva activitat. 

• En funció de l’activitat econòmica els vehicles tenen una vida útil (període 

d’amortització econòmica) variable, alguns, pocs, de més de 10 anys.  

• El paràmetre de l’any de matriculació com a element  de control no és sempre just 

tenint en compte que els diferents col·lectius fan un ús diferent del vehicle, amb més 

o menys intensitat. 

• En el moment de l’adquisició del vehicle es desconeixia que a partir d’una 

determinada data, s’aplicarien restriccions per a la seva circulació en determinades 

zones. 

• En alguns sectors d’activitat econòmica, en el moment d’entrar en vigor la restricció, 

els vehicles necessaris per desenvolupar la seva activitat encara no hauran esgotat 

la seva vida útil. 

• En l'àmbit del transport de mercaderies per carretera i passatgers hi ha una manca 

absoluta d'alternatives, ja no només tècniques, sinó també polítiques tendents a 

facilitar la reconversió del sector: falten punts de recàrrega, no s'ha definit el vehicle 

del futur, no hi ha un pla per homologació de flotes a Indústria perquè els vehicles 

contaminants deixin de ser-ho. L'Avantprojecte de l'Ordenança de la ZBE, s'ha 

formulat sense que s'adoptin per part de l'Administració Pública, les mesures 

oportunes perquè la seva implementació sigui una realitat. 

• No s'han donat solucions per garantir la distribució logística que fins a la data 

realitzaven aquests vehicles i que de seguir endavant l'Ordenança en els termes 

proposats, gairebé amb tota seguretat no es podran dur a terme de la manera que 

es realitzaven fins a la data per falta de flota, la qual cosa podria provocar una 

situació de manca de proveïment a la ciutat de Barcelona. 

• L'Avantprojecte de l'Ordenança de la ZBE, no contempla cap de les exempcions 

que s’han tingut en compte en altres països, com per ex. (a París resten exclosos 

de la ZBE els vehicles de mudances, proveïdors de mercaderies i aliments; a Roma, 

els vehicles de subministrament d’aigua, llum, telefonia i transport de mercaderies 

peribles; a Estocolm, Amsterdam, Bonn i Dortmund  es consideren exempcions per 

aquelles empreses que, financerament, no poden  fer front al canvi de model; a 

Brussel·les, la ZBE només afecta als vehicles lleugers, els pesants queden 

exclosos. 

• No s’ha valorat bé quina és la realitat tecnològica de la distribució i logística, ja que, 

en aquests moments, no hi ha un alternativa ECO pels vehicles pesats i mitjans, i 
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només en vehicles lleugers comencen a haver-hi en el mercat productes ECO, però 

amb un alt cost financer, que no pot assumir un sector on principalment hi ha 

autònoms que estan treballant amb preus de fa 15 anys i que encara estan pagant 

les factures de l'anterior crisi econòmica. 

• L’Ajuntament de Barcelona hauria de demanar a l’administració competent la 

possibilitat de que els vehicles transformats a gas y/o tots aquells que hagin 

instal·lat filtres de partícules disposin d’una etiqueta que el permeti la circulació per 

les ZBE, amb els requeriments d’homologació pertinents. 

• Per tal d’incentivar la renovació de les flotes professionals dels sectors productius 

caldria l’establiment d’instruments financers del tipus “pla renove” o d’incentius 

fiscals (bonificació de l’impost de circulació o altres...). 

• El control és realitzarà per matrícula, de forma que és fàcil fer un control selectiu, 

vehicle a vehicle. 

• Cal establir un criteri objectiu i acceptat per tots els col·lectius implicats que permeti 

anar adaptant el vehicle sigui quin sigui el possible canvi de normativa que a futur 

s’estableixi i que a dia d’avui no es pot predir. 

• El sector de l’autobús és un dels principals actors en la disminució de la mobilitat 

privada en altres vehicles, tals com turismes o motocicletes. Val la pena recordar 

que un autocar elimina fins a 30 turismes de la carretera. Per tant, el transport en 

autocar i autobús, així com altres vehicles auxiliars, s’ha de considerar part de la 

solució en la millora de la qualitat de l’aire. 

• Pel sector del taxi demanem que es respectin els terminis pactats amb el sector per 

renovar els vehicles catalogats com Euro6 i que no se’l impedeixi l’accés a la ZBE” 

Per tot l’exposat es proposa l’establiment d’excepcions sectorials que tinguin en compte la 

vida útil del vehicle e funció de l’activitat econòmica desenvolupada (a tall d’exemple, veure 

taula de l’Annex A d’aquest document) o la seva contribució a la millora de la qualitat de 

l’aire. 

 

SEGONA 

Que en el cas que més endavant es rebaixi el nivell ambiental permès per la circulació de 

vehicles en la zona de baixes emissions (per exemple prohibir la circulació dels vehicles 

amb etiqueta ecològica B), l’anunci de la prohibició es faci amb la suficient antelació per a 

què en el moment de la compra del vehicle es disposi de la suficient informació per saber 

si es podrà esgotar la vida útil del vehicle en funció de l’activitat econòmica a desenvolupar. 
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Consideracions a l’articulat 

Primera. Article 10. Horari de restricció de trànsit 

Consideració de modificació 

PIMEC proposa modificar l’horari: 

De dilluns a dijous de 7:00 a 20:00 

Divendres de 7:00 a 14:00 

Motivació: evitar col·lapses divendres a partir de les 20:00 per la sortida de cap de setmana  

 

Segona. Article 13. Exempcions a les mesures de restricció de la circulació de 

vehicles més contaminants 

Consideració d’addició 

PIMEC proposa afegir un apartat d) i un apartat e) al punt 1. 

d) Vehicles autoritzats per motiu d’activitat econòmica o professional segons Annex A 

e) Exempcions totals 

Queden exempts els vehicles especials, entesos com a tals, aquells que per la seva 

tipologia i funció específica, únicament circularan per la ZBE en moments puntuals i 

justificats, (per exemple grues de gran tonatge).  

 
Tercera. Article 18. Infraccions i sancions 

Consideració de modificació 

Modificar l’Article 18 relatiu a les sancions, per tal que la infracció b.1 passi de greu a 

lleu del paràgraf a). I la molt greu paràgraf c) desaparegui i passi a estar subsumida en 

el paràgraf  b) greu. 

Motivació: La tipologia de vehicle no té una incidència automàtica en la quantitat de 

contaminants que emeten. Un N3 pot contaminar menys que un M1 en un mal estat de 

manteniment.  

 

Altres consideracions 

Quarta.- Que, com a continuació de l’exposat als punts anteriors, es considera que el 

transport col·lectiu (autocar i autobús) hauria de quedar inclòs dins de les exempcions que 

preveuen l’article 13 de l’Ordenança:  

“No estan afectats per la restricció establerta a l’0rdenança els vehicles més contaminants 

que pertanyin a alguna d’aquestes categories:  
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a) Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR), segons 

la definició continguda a l’article 4.1. del Reglament del registre metropolità de vehicles 

estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions. 

b) Vehicles de serveis, és a dir, vehicles que presten serveis mèdics, serveis funeraris, 

de protecció civil, de bombers, de policia o de cossos i forces de seguretat de l’Estat.” 

En aquest sentit, cal destacar que les mesures de prohibició i restricció del trànsit certament 

està essent una pràctica habitual en diferents països de tot Europa. Ara bé, en molts casos 

aquestes mesures es dirigeixen a disminuir l’ús del vehicle privat, però en tot cas, 

potenciant i protegint el servei bàsic de transport públic col·lectiu, ja que necessàriament 

ha d’ésser considerat un dels elements clau per a la lluita contra el canvi climàtic. En aquest 

sentit, reiterar que es tracta d’un vehicle quina ràtio de contaminació per viatgers és molt 

inferior a la d’un turisme (vehicle privat), a la vegada que contribueix a descongestionar les 

ciutats.  

Cinquena.- En cas de no incloure’s el transport públic col·lectiu (Autobús, autocar i vehicles 

auxiliars) com a vehicle de serveis exempts dins de l’article 13 de l’Ordenança, entén 

aquesta part que hauria d’incloure’s necessàriament la revisió del període establert a la 

D.T. de l’Ordenança al llarg del segon semestre de 2020, per tal de garantir una transició 

justa, viable i no discriminatòria.  

Sisena.- Que, d’acord amb el que s’exposa a l’AL·LEGACIÓ QUARTA, en consideració de 

la normativa de transport escolar, que permet emprar un vehicle fins a 16 anys per a 

aquests serveis, i tenint en compte que els vehicles EURO IV estan matriculats a partir de 

novembre de 2006, considerem que la moratòria hauria d’estendre’s fins al 31 de desembre 

de 2022, tant per als autocars i autobusos, com per als vehicles auxiliars, tenint en compte 

que, a més es tracta, d’un 15-25% de la flota, segons les dades aportades per les 

empreses. En tot cas, és importar remarcar que les empreses operadores han anat fent un 

esforç continu de renovació de flota per a oferir serveis de qualitat.  

Setena.-  Que, a banda de l’anterior, també s’hauria d’incloure de manera general una 

exempció per als vehicles que presten serveis de reforços (increments d’oferta) d’una línia 

concreta, per increments sobtats de demanda, així com els vehicles que prestin serveis per 

donar resposta a incidències d’altres mitjans de transport o en cas d’urgència, doncs en 

cas contrari no estaríem garantint la possibilitat als ciutadans a poder-se desplaçarà en 

transport públic .  

Vuitena.- Que, no es troba proporcionat i justificada la diferent aplicació dels barems 

sancionadors als vehicles M1, M2 i M3. Doncs el fet incomplidor seria el mateixa, però la 

sanció que s’aplica és un grau superior en el cas dels vehicles M2 i M3, respecte el vehicle 

M1.  

En aquest sentit, l’article 3 del Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de 

seguretat en el transport escolar i de menors estableix:  

Artículo 3. Antigüedad de los vehículos.  

(…)  

No obstante, se admitirá la adscripción de vehículos de antigüedad superior, siempre que 

se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:  
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1.º Que el vehículo no rebase la antigüedad de dieciséis años, contados desde su primera 

matriculación, al inicio del curso escolar. 

 

 

Barcelona, 22 de novembre de 2019 

 

 

Annex A 

 

Sector Tipus de 
vehicle 

Anys 
d'amortització 

Comentaris 

Gremi de 
Peixaters 

Furgonetes i 
camions 
isotèrmics 

Com a mínim, 
10 anys. 

L'amortització d'aquests tipus de 
vehicles especials és més 
extensa degut a la modificació 
tèrmica dels mateixos; a banda 
que el recorregut que realitzen, 
sobre tot les furgonetes és el 
d'aprovisionament a la llotja i 
tornada al punt(s) de venda. 

Gremi 
Carnissers 

Furgonetes 
(algunes 
isotèrmiques) 

Entre 5anys i 6 
anys. 

A diferència dels peixaters, no 
van a buscar tant producte a 
l'escorxador, sinó que el reben 
directament al punt de venda per 
part del proveïdor. Per aquest 
motiu, la utilització de vehicles 
professionals és més reduït, 
només en alguns casos se'n 
disposa per fer repartiments i 
entregues a domicili. 

Gremi 
Instal·ladors 

Furgonetes 
petites 
Furgonetes 
grans 
Plataformes 
elevadores 
integrades a 
vehicles 

Entre 4 anys i 6 
anys. 

En funció de la tipologia del 
vehicle i de l'ús que li doni 
l'empresa, la forquilla es trobaria 
entre els 4 i 6 anys d'amortització. 

Gremi Marxants Furgonetes 
grans 
Camions-botiga 
Vehicles 4x4 
amb remolc 

Mínim 15 anys Es tracta d'una tipologia de 
vehicles molt concreta, feta 
pràcticament a mida per la seva 
activitat (com seria el cas dels 
camions-botiga). D'altra banda, 
l'ús que en fan del propi vehicle 
és força limitat en la mesura que 
la major part del temps estan 



 
 

6 
 

parats en els mercats, i el 
"desgast" que tenen és 
merament el del desplaçament 
fins al municipi. 

Gremi Pintors Turismes 
Furgonetes 
Furgonetes 
grans 

6 anys   

Gremi 
Empresarial 
d'Ascensors de 
Catalunya 

Turismes 
Furgonetes 
Furgonetes 
grans 
Camions petits 

Entre 4 anys i 6 
anys. 

En el cas dels camions petits, per 
instal·lacions i muntatges 
requereixen un temps 
d'amortització major, que en tot 
cas es trobaria en els 6 anys, o 
inclús més en funció de l'ús de 
l'empresa. 

Gremi de 
Serrallers de 
Catalunya 

Furgonetes  
Vehicles 
industrials 

Entre 4 anys i 5 
anys. 

  

Gremi de 
Cuines, 
Reformes i 
Banys 

Furgonetes 
Vehicles mixtes 

Entre 7 anys i 8 
anys. 

  

Gremi de 
detallistes de 
Fruites i 
Hortalisses de 
Barcelona 

Furgonetes 
Furgonetes 
grans 
Camions  

Entre 5anys i 6 
anys. 

  

Gremi de 
Flequers de la 
Província de 
Barcelona 

Furgonetes 
Furgonetes 
grans 

Entre 6 anys i 8 
anys. 

  

Empreses de 
transport 
(paqueteria, 
missatgeria, 
petit volum) 

Motocicletes                                                      
Furgonetes 
furgonetes 
carrosades                        
furgonetes 
carrossades 
amb plataforma 

Entre 4 i 5 anys   

Empreses de 
transport 
(distribució a 
comerços, de 
volum) 

Furgonetes 
grans                                   
furgonetes 
grans 
carrosades                        
furgonetes 
grans 
carrossades 
amb plataforma                                              
camions 
lleugers                                           

Entre 5 i 7 anys En el cas dels camions grans 
poden haver empreses que 
amortitzin fins a 7 anys, depenent 
del tipus de vehicle i ús, encara 
que el normal són 5-6 anys. 
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camions grans 
(trailers, rígids) 

Empreses de 
Transport 
col·lectiu de 
viatgers amb 
autocar i 
autobús 

Autocars, 
autobusos i 
microbusos. 

16 anys   

Federació 
Materials 
Construcció 
Catalunya 

▪ Vehicles 
cisternes, 
grues i 
vehicles suport 
grua, porta-
cotxes, 
recol·lectors 
d'escombrarie
s, neteja 
d'espais 
públics, 
mudances, 
bastides, auxili 
en carretera, 
vehicles de 
telecomunicaci
ons i els 
vehicles de 
serveis i 
subministrame
nt a obres 
(camions grua, 
bombes, 
formigoneres, 
cubes de 
ciment, 
subministrame
nt de 
materials, 
àrids, 
esculleres, 
aglomerats, o 
altres 
relacionats 
amb obres . 
Vehicles de 
serveis de 
contenidors, 
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de sacs de 
runes, 
enderrocs, 
excavació i 
màquines  exc
avadores que 
puguin 
circular.  

▪ Vehicles 
dedicats al 
transport de 
mercaderies 
per carretera, 
que a l'entrada 
en vigor 
d'aquesta 
Ordenança el 
seu 
propietari  ting
ui només un 
vehicle i 58 
anys o més. 

Vehicles 
dedicats al 
transport de 
mercaderies 
per carretera; 
quan el 
propietari 
tingués un sol 
vehicle i 
sempre que no 
pugui finançar 
la compra d'un 
nou vehicle 
menys 
contaminant i 
depengui la 
continuïtat de 
l'empresa 
d'aquest 
vehicle. 

 

 


