
L’Ajuntament ha aprovat inicial-
ment un pla e�ecial urbaní�ic 
per regular la implantació d'ins-
tal·lacions de submini�rament 
per a vehicles a la ciutat. La nova 
normativa pretén reduir les mo-
lè�ies que aque�es in�al·la-
cions poden generar, a fi de 
millorar la qualitat ambiental i  
fomentar la transició energètica.

L’Ajuntament posa en marxa un 
procés participatiu per explicar 
els detalls del pla i recollir les 
opinions del veïnat i les entitats.

Nova regulació per
a les instal·lacions

de subministrament
per a vehicles



Limitacions a les
noves benzineres
Barcelona posa ordre a la in�al·lació de 
noves benzineres a la ciutat. Fins ara, el 
marc legal ha permès la in�al·lació de 
benzineres sense massa dificultats i 
sense tenir en compte l’àmbit on 
s’ubiquen, tot i que provoquen molès-
ties al veïnat, com ara mala olor, soroll, 
trànsit intens de vehicles, etc.

Quan s’aprovi definitivament la norma-
tiva, les noves e�acions de subminis-
trament per a vehicles només podran 
in�al·lar-se a…

Àrees portuàries: Als e�ais qualificats 
com a port, s’admetran benzineres i 
in�al·lacions amb altres formes d’ener-
gia per al submini�rament de vehicles 
propis vinculats a les a�ivitats del port.

Àrees indu�rials de la Zona Franca i de 
la Verneda Indu�rial i Torrent d’E�adella 
i el Bon Pa�or: S’hi admeten in�al·la-
cions de tot tipus de submini�rament 
en les vies de la xarxa viària bàsica de 
més de 20 metres d'ample.

Al voltant de les vies d’accés a les 
rondes: S’hauran d’ubicar a una di�àn-
cia màxima de 250 metres de l’eix de la 
via, i en carrers que formin part de la 
xarxa viària bàsica i tinguin un ample de 
més de 20 metres. No s’admetrà l’accés 
dire�e des de l’eix de les rondes.

A més, tampoc no es podran in�al·lar a 
finques i edificis protegits, ni a menys 
de 100 metres de determinats equipa-
ments.



El Pla e�ecial urbaní�ic també preveu 
el foment dels vehicles elè�rics i poc 
contaminants. Per això, també e�ableix 
que les e�acions de submini�rament 
elè�ric (ele�rolineres) es podran obrir 
a tots els àmbits on s’admeten les de 
carburants, i en les mateixes condicions.

A més, també seran permeses a l’entorn 
de les vies principals de la ciutat, com 
ara la Gran Via i certs trams d’Aragó, la

Foment del
vehicle elè�ric

Meridiana i la Diagonal, entre altres. Les 
futures ele�rolineres s’hauran d’ubicar 
a una di�ància màxima de 150 metres 
de l’eix d’aque�es vies i no hi tindran un 
accés dire�e.

El pla també exigeix al centenar de 
benzineres a�uals que en un termini 
màxim de dos anys incorporin, com a 
mínim, un punt de recàrrega elè�rica 
ràpida amb energia neta.

Podran tenir, com a màxim, 3.000 m2 de 
superfície. L’edificació màxima serà de 2 
plantes i 9 metres d’alçària.

L’e�ai de venda es limita a 100 m2 amb 
produ�es vinculats a l’a�ivitat principal
i no s’hi admetrà la re�auració.

La nova normativa també preveu que 
aque�es in�al·lacions s’integrin en l’en-
torn proper, a fi de minimitzar l’impa�e 
visual. Per això hauran de tenir un 
disseny, uns colors i un e�il de senya-
lització i publicitat coherent amb els 
edificis del voltant.

Integració
a l’entorn

Condicions
urbaní�iques



Consulta tota la informació
del proje�e a:
barcelona.cat/ecologiaurbana

Vols dir-hi
la teva?
Participa-hi!


