PREÀMBUL
La greu crisi sanitària que ha suposat la pandèmia de la COVID-19 i les grans
dificultats econòmiques que ha provocat i segueix provocant en el sector dels
transports per carretera, tant comercial com de passatgers, fan necessari i convenient
modificar, com a mesura excepcional i urgent, les dates a partir de les quals ha de
produir efectes l’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, aprovada pel Consell Municipal en data 20 de desembre de 2019. Aquest és el
principal objectiu del present decret, que estableix un ajornament d’aquestes dates de
sis mesos respecte a les que es van establir mitjançant el ban d’Alcaldia de 17 de
novembre de 2020, que estan pròximes a assolir-se .
A més, i en la mateixa línia d’intentar minorar, en allò que sigui possible, les
esmentades dificultats del sector, el decret incrementa la llista de tipus de vehicles que
presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés a la Zona de
Baixes Emissions (ZBE), inclosos a l’annex 4, afegint a aquesta llista determinats
vehicles inclosos en l’annex II, lletra C, del Reial decret 2822/1998, de 23 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles, que classifica els
vehicles en funció de criteris d’utilització.
El decret consta només de dos articles i una disposició final. L’article primer té per
objecte fixar les noves dates a partir de les quals produirà efectes l’Ordenança relativa
a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb
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DECRET D’ALCALDIA DE DATA 11 DE JUNY DE 2021 PEL QUAL
S’ESTABLEIXEN NOVES DATES A PARTIR DE LES QUALS PRODUIRÀ EFECTES
L’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 ALS VEHICLES DE LES
CATEGORIES N2, N3, M2 I M3, I ES MODIFICA L’ANNEX 4 DE L’ESMENTADA
ORDENANÇA

Data 30-6-2021

L’Alcaldessa, en data 11 de juny de 2021, ha adoptat la següent resolució:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

EXP. Núm. 21SD0232

B

Anunci d’aprovació del decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2021 pel qual
s’estableixen noves dates a partir de les quals produirà efectes l’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 als vehicles de les
categories N2, N3, M2 i M3, i es modifica l’annex 4 de l’esmentada Ordenança.
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DISPOSO

Article 1. Noves dates a partir de les quals produirà efectes l’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 als vehicles de les
categories N2, N3, M2 i M3.
S’estableix que, per als vehicles de les categories N2, N3, M2 i M3, l’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, aprovada definitivament el 20
de desembre de 2019 (BOPB 31-12-2019), produirà efectes a partir de les dates
següents:
a) En el cas dels vehicles de les categories N2, N3, i M2, a partir del dia 1 de gener
de 2022.
b) En el cas dels vehicles de la categoria M3, a partir del dia 1 de juliol de 2022.
Article 2. Modificació de l’annex 4 de l’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
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Per tot això, en ús de les atribucions conferides pels esmentats articles 13.1, lletra e, i
26.2 de la Carta municipal,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els articles 13.1, lletra e), i 26.2 de la Carta municipal de Barcelona, aprovada per la
Llei 22/1998, de 30 de desembre, estableixen que l’Alcaldia té competència per dictar
decrets i bans, com a disposicions de caràcter general. A més, la mateixa 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, en el seu article 11.2, habilita
l’Alcaldia per autoritzar l’accés a la zona de baixes emissions mitjançant resolució
motivada, així com també que la disposició final primera l’habilita per modificar els
annexos de l’Ordenança per tal d’adequar-los a les necessitats que es plantegin,

B

l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, que s’estableix per al dia 1 de
gener de 2022 per als vehicles de les categories N2, N3, M2 i per al dia 1 de juliol de
2022 per als vehicles de la categoria M3. L’article segon està destinat a la substitució
de l’annex 4 de l’Ordenança, en el sentit d’afegir-hi els vehicles següents: portavehicles, cisterna isoterma, cisterna frigorífica, cisterna calorífica, extractor de fangs,
autobomba i llevaneus, tots ells recollits a l’annex II, lletra C, del Reglament general de
vehicles.
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05

Escola de conductors

15

Porta-vehicles

22

Blindat

28

Cisterna isoterma

30

Cisterna frigorífica

31

Cisterna calorífica

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, 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
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N2, N3

B

CLASSIFICACIÓ PER
GRUP D’UTILITZACIÓ
(Annex II R.G.V)
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Són les tipologies de vehicles, següents:

Data 30-6-2021

“Annex 4.
Vehicles que presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció
d’accés a la ZBE

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’annex 4 de l’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, aprovada definitivament el 20 de desembre de 2019 (BOPB 31-12-2019) passa a
tenir el contingut següent:
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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
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N1, N2

N1, N2, N3

N1, N2, N3, N3G

N3, N3G

N1, N3

N2, N3

N2, N3

N3

N1, N2, N3

A

51

N1, N2, N3, M3
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Taller o laboratori

N1, N2, N3

Data 30-6-2021
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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
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RTV

N1, N2, N3
N2, N3
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2. També ha de ser objecte d’una publicació en la Gaseta municipal de Barcelona i en
el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona.
3. Aquest decret s’ha de sotmetre al Consell Municipal en la primera sessió que celebri
per a la seva ratificació.

Barcelona, 23 de juny de 2021
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 30-6-2021

La Secretaria delegada (P.d 7.7.2020), Sílvia Ruiz de Valdivia i Martín.
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1. Aquest decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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Disposició final. Eficàcia, vigència i publicació
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Mitjançant decret d’Alcaldia es poden afegir altres tipus de vehicles que presten un
servei singular.”

A

calçades i camins
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