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Al·legacions contra l’avantprojecte 
d’Ordenança relativa a la restricció de la 
circulació 
 
El Gremi de Tallers ha presentat (25/11/2019) al·legacions contra 

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, per la que es preveu la Zona de 

Baixes Emissions (ZBE) més gran d’Europa, i sense atendre l’informe 

(10/12/2018) del Síndic de Greuges del consistori que considerava: 

“les mesures de restricció de la circulació establertes són arbitràries i 

discriminatòries ja que afecten a persones i col·lectius concrets que 

potser no fan un ús intensiu del vehicle però que el necessiten en molts 

casos per les seves activitats o en determinades circumstàncies 

puntuals”. 

Encara que el text complert d’aquestes al·legacions són penjades a la 

web del Gremi (castellà / català), aquí teniu un RESUM de les 

principals crítiques/peticions: 

CRÍTIQUES PETICIONS 

▪ No s’ha previst que els tallers 
de manteniment i reparació 
necessiten circular amb els 
vehicles dels clients en prova 
dinàmica per diagnòstics i 
comprovacions, i tanmateix 
que molts tallers ofereixen 
assistència en carretera. 
Tampoc s’apliquen exempcions 
a altres activitats d’assistència 
com les grues d’arrossegament 
de lleugers. I respecte al 
transport no pesat de 
mercaderies (pel que fa al 
nostre sector, els recanvis, amb 
vehicles N1, N2, N3, M2 i M3) 
el règim transitori d’1 any és 
insuficient. 

▪ Demanem la NO restricció pels 
tallers de manteniment i 
reparació de vehicles que circulin 
amb vehicles subjectes a la prova 
dinàmica (per diagnòstic o 
comprovació) d’una ordre 
d’encàrrec autoritzada per l’usuari 
de l’automòbil, i tanmateix 
preveure als vehicles de grua 
d’arrossegament de lleugers, com 
vehicle d’assistència en carretera. 

▪ Restricció de circulació als 
automòbils – de moment, els 
que no tenen distintius – de 

▪ Demanem que s’agafi el bisturí 
(criteris d’ús / segment 
automobilístic segons grandària i 
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forma indiscriminada, perquè 
no es té en compte l’ús del 
vehicle (dona igual 1.000 km 
que 10.000 km/l’any), la 
capacitat econòmica i 
necessitat de l’usuari, el 
segment automobilístic, i el 
correcte manteniment dels 
equips i/o sistemes 
anticontaminants dels 
mateixos. 

▪ A diferència d’altres ciutats 
europees l’avantprojecte 
d’ordenança no reconeix la 
possibilitat per adequacions 
(instal·lació de filtres de 
partícules) i per 
transformacions a gas d’Euro 3 
de benzina o sistema d’additiu 
a dièsel (encara que per ara no 
està consolidat al gran públic). 

▪ Tampoc reconeix la 
idiosincràsia dels vehicles de 2 i 
3 rodes (categoria L), 
restringint-los de igual forma 
que els turismes, sense tenir en 
compte la relació favorable 
entre nº de motos / la mobilitat 
privada personal que satisfà / 
emissions en conjunt que 
aporta a les emissions globals. 

▪ Tampoc es preveu el valor del 
patrimoni històric de molts 
vehicles clàssics o històrics, 
podent incidir, amb les 
restriccions, al seu valor de 
mercat. 

potència / bon manteniment dels 
sistemes anticontaminants del 
vehicle) i no només la brotxa de 
campir (classificació EURO), de 
manera que es limitin les 
conductes abusives i no les 
justificades per manca 
d’alternativa raonable. 

▪ Establir estratègies municipals 
estables pel control i foment d’un 
manteniment responsable dels 
automòbils que preservi el bon 
estat dels sistemes 
anticontaminants dels vehicles. 
En aquest control els tallers de 
reparació i manteniment poden 
contribuir efectivament, com ja ho 
estan fent a la seguretat viària 
juntament amb ITVs, agents de 
trànsit i els propis usuaris. 

▪ Ordenació especial per a vehicles 
de 2 i 3 rodes, basat en un estudi 
detallat d’aquest medi de 
transport personal. Fins aleshores, 
demanem la no restricció de les 
més de 50.000 motocicletes 
afectades. 

▪ Recollir un procediment 
simplificat de comunicació prèvia, 
àgil, no dissuasiu, no sotmès al 
Registre d’AMB – i a la seva taxa – 
és a dir, gratuït, i col·lectiu o ad-
hoc quan es tracti 
d’esdeveniments. 

▪ Sistema no democràtic, doncs 
l’alcaldia pot modificar la 
delimitació de la ZBE, les 
categories dels vehicles 
afectats, el nº màx. 
d’autoritzacions diàries, sense 
passar per la resta de partits 
polítics representats al Ple de 
l’Ajuntament. 

▪ Els efectes són tan rellevants en la 
ciutadania que qualsevol 
modificació ha d’estar prèviament 
justificada per un anàlisis dels 
objectius assolits i cal sotmetre-la 
al procediment propi d’una 
disposició general indelegable i als 
contrapesos democràtics propis 
del Ple de l’Ajuntament. 

http://www.gremibcn.com
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▪ Les sancions que es preveuen 
són les més cares d’Europa 
(+138,58% respecte a la 
mitjana europea del nostre 
entorn), a més la gestió al 
Registre de l’AMB no és gratuït 
i cal renovar-ho. 

▪ Reduir-les. Per exemple, les lleus, 
en comptes de 200 a 499 €, reduir 
a 68 € (París); 90 € (Madrid); 70 € 
(Roma); 75 € (Bolonya o Emilia); 
10 € (Lisboa); 80€ (Munich), etc.  

 

Ara cal esperar la reacció de l’Ajuntament de Barcelona a les nostres 

al·legacions i les d’altres entitats i particulars que n’hagin presentat. 

Us informarem puntualment. També respecte les ordenances 

d’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de 

Llobregat i Sant Adrià de Besòs, que a data d’aquesta revista, estant 

també en fase d’al·legacions. 

Desitgem que s’imposi el seny i el principi de cautela per tal de 

ponderar amb justícia social les mesures a aplicar ara i en el futur per 

tal de donar solució al problema medi ambiental que no neguem i dels 

que els tallers de manteniment i reparació es presenten 

col·laboradors, doncs, com hem manifestat: “Com prestadors del 

servei de postvenda dels automòbils el nostre interès legítim, no és 

apostar per una determinada tecnologia i/o energia dels automòbils, 

sinó accedir a la informació tècnica necessària per, a través de la 

formació continuada i la iniciativa empresarial, preservar la lliure 

prestació del servei de manteniment i reparació dels automòbils 

presents i futurs” en base al dret d’elecció del consumidor i el disseny 

sostenible i reparabilitat dels productes. 
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