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Preàmbul  

1. 

Unides sobre el Canvi Climàtic, a la COP 21, el 12 de desembre de 2015. Aquest 

climàtic. 

consisteix en enfortir la resiliència i reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic amb la 
finalitat de contribuir al desenvolupament sostenible i aconseguir una resposta 

de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. En aquest mateix article es 

locals, subnacionals, nacionals, regionals i internacional, i el que és més important: 
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que un increment dels nivells de mitigació pot reduir la neces
 

desenvolupament sostenible, concreta els 17 objectius de desenvolupament sostenible 
i les 169 fites de caràcter integrat, que conjuguen les tres dimensions del 

la degradació ambiental i 

el planeta pugui satisfer les necessitats de les generacions actual i de les futures. 
Aquesta declaració estableix que totes les organitzacions públiques, privades i civils 

 

A la 24a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic, celebrada el desembre de 2018 a Katowice, es van acordar les 

assumeixen la responsabilitat de transformar la seva economia i la seva societat per 
at espanyol. Per a la 

l 2015 i 
 

Respecte al CO2

permetre mantenir-
. 

com un important risc mediambiental per a la salut i considera que la disminució dels 
nivells de pol·lució atmosfèrica poden reduir la càrrega de morbiditat derivada 

qualitat ambiental des de la Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 
1996, 
2004/107/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, 

cs 

atmosfera més neta en Europa (que regula els contaminants partícules en suspensió, 
òxid de sofre i nitrogen, monòxid de carboni, plom i ozó, entre altres). 
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com el deure de conservar-
protecció de la seva salut. 

jurídic espanyol la Directiva 2008/50/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 

ica 34/2007, de 15 de novembre, de 

reduir els efectes nocius de les substàncies esmentades sobre la salut humana, el 
medi ambient en el seu conjunt i altres béns de qualsevol naturalesa. 

En relació amb la regulació de la mitigació dels impactes del canvi climàtic, resulta del 
tot rellevant, la recent Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició 
energètica. Aquesta llei bàsica té per objecte assegurar el compliment, per part 

ptació als impactes del canvi 
 

(article 27) estableix el dret de totes les persones a viure en un medi equilibrat, 
sostenible i respectuós amb la salut, i també el dret a la protecció davant les diferents 
formes de contaminació. A la vegada, estableix el deure de totes les persones de 
col·laborar en les actuacions que tendeixin a eliminar les diferents formes de 

-lo i conservar-lo per a les generacions 
futures. 

A nivell municipal, la pròpia Ordenança del medi ambient de Barcelona, de 25 de 
febrer de 2011, ja regula els drets i deures de les persones de la ciutat en relació amb 

restauració i la millora de la qualitat ambiental. No obstant, tant aquella Ordenança 
de Barcelona, de 27 de 

de la circulació, ja que calia un instrument que incorpori una visió estratègica i global. 
En aquest marc i atesa la contaminació atmosfèrica que p

el Consell Municipal de 20 de desembre de 
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qualitat de l'aire: partícules en suspensió (PM2.5 i PM10), ozó, diòxid de nitrogen, diòxid 
de sofre i monòxid de carboni. Les Directrius aporten proves clares del mal que la 
contaminació de l'aire infligeix a la salut humana en concentracions encara més baixes 
del que se suposava fins ara. Les directrius recomanen nous nivells de qualitat de 
l'aire, més estrictes, per protegir la salut de les poblacions mitjançant la reducció dels 
nivells dels principals contaminants de l'aire, alguns dels quals també contribueixen al 
canvi climàtic. 

En aquest context internacional i europeu, en relació amb la regulació de la mitigació 

maig, de canvi climàtic i transició energètica, de caràcter bàsic en la seva gran majoria. 
Aquesta Llei té per objecte a

 

circulació de determinats vehicles a la Zona de Baixes Emissions de la ciutat de 
Barcelona, que incorpori els nous requeriments internacionals i els propis de la Llei 
7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. 

 

2.  

de novembre de 2019 iambiental; 
demana a la Comissió, als Estats membres i a tots els agents mundials que adoptin 
urgentment les mesures concretes necessàries per combatre i contenir aquesta 

 

c
vehicles no contaminants (articles XVIII i XX). 

Catalunya tenen competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la 
circulació i els serveis de mobilitat (lletra h) i sobre la formulació i la gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient (lletra j). 



 
 

 

Pàgina 6 
 

ompetències, en els termes de la 

urbà, i específicament de protecció contra la contaminació atmosfèrica en les zones 
urbanes, i de trànsit i estacionament de vehicles i mo
trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.  

 locals, en 

amb la finalitat de complir els nivells establerts en la normativa corresponent, i els 
e les quals 

hores o en certes zones, entre altres. 

refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, atorga als 
municipis la competència de restringir la circulació a determinats vehicles en vies 
urbanes per motius mediambientals (lletra g
motius, la prohibici
per a determinats vehicles, o el tancament de determinades vies. 

garantir que les concentracions dels contaminants regulats no superin els objectius de 

  

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, estableix a 

entitats locals, en 

de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 
habitants que superin els valors límits de contaminants regulats per la normativa de 

Emissions dins del seu terme municipal. 

27 de desembre, pel que es regulen les zones de baixes emissions (BOE núm. 311, de 
28 de desembre de 2022), té caràcter de llei bàsica i segueix la mateixa línia que 

de la Contaminació Atmosfèrica  (PNCCA), de 27 de setembre de 2019, el Pla 
-2030 (PNIEC), de 20 de gener de 2020, i la 
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A Catalunya, la Generalitat, els ens locals, les organitzacions i els agents socials i 

Cataluny
les parts signants acorden fer un pas endavant i assumir el compromís de treballar per 
implementar una Zones de Baixes Emissions a tots els municipis catalans de més de 
20.
les diferents realitats territorials, socials i ambientals dels municipis, esdevenint una 
oportunitat de generalització, encara més gran, de les Zones de Baixes Emissions. 
Actua

 

el 2017 es va aprovar el Programa metropolità de mesures 

per poder-les executar a curt i a mig termini. El 21 de maig de 2019 el Consell 
 de Barcelona aprova el Reglament de registre 

metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes 
emissions; Reglament que va ser modificat per acord del Consell Metropolità en sessió 
celebrada el 29 de setembre de 2020 (BOPB de 07-01-
BOPB 13-01-2021).  

nitrogen (NO2) i partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Per 
aquesta raó, la Generalitat de Catalunya la va incloure en la Zona de protecció 

2006; pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i per a les 
partícules PM10; es dóna així compliment a la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 

 

unicipal de 

a
pr
això inclou la vigilància i la sanció de les infraccions a totes les vies urbanes. Al seu 

gim 

ordenances municipals corresponents els diferents usos de les vies i estableix les 
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pe -los 
compatibles de forma equilibrada amb la garantia de la seguretat viària, la mobilitat i 
fluïdesa del trànsit, la protecció del medi ambient i la protecció de la integritat dels 
espais públics i privats. 

-2030 pel que es dona 

ciutat, i mitjançant el qual es reforcen moltes de les mesures que ja s'estan portant a 
 

ciutat de Barcelona aprova per Plenari, com a mesura de Govern, la Declaració 

de la ciutat. Les evidències científiques irrefutables i els efectes de la crisi climàtica 
estan patint porten a actuar de manera urgent i contundent. Així doncs, 

endavant i ampliar els objectius de ciutat relacionats amb la lluita front el canvi climàtic. 
Els efectes més destacats del CO2 com a contaminant atmosfèric són l'aparició de 
canvis climàtics i la intensificació de l'efecte d'hivernacle. 

En el Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2024, aprovat pel Plenari del Consell 

mobilitat i es promouen els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic amb 
ió atmosfèrica per sota dels límits que 

marca la legislació europea.  

Atès el caràcter transfronterer de la contaminació atmosfèrica i la planificació que es 
desenvolupa a diferent escala, el 6 de març de 2017 va tenir lloc la 1a Cimera per a la 
millora  d

següen

2 i les PM10. Aquest acord va ser refermat en la 2a i 3a Cimera, el 25 
de març de 2019 i el 18 de març de 2022, respectivament.  

En matèria concreta de salut pública

activitats i serveis que actuen sobre els riscos presents en el medi ambient i en els 

riscos per a la salut que puguin afectar la població. 
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d'octubre, de salut pública, estableix 
que les administracions públiques competents en matèria de salut pública han de 
proporcionar les prestacions en aquesta matèria, entre les quals està la promoció i 
protecció de la salut i la prevenció dels factors de 
aspectes mediambientals que puguin repercutir en la salut de les persones (lletra a), i 

atorga competències als ajuntaments per prestar els serveis sanitaris necessaris per a 
donar compliment a les seves responsabilitats en relació amb obligat compliment de 
les normes i els plans sanitaris relatius al control sanitari del medi ambient, que inclou 
en primer terme la contaminació atmosfèrica (lletra b). 

mecanismes de coordinació i col·laboració administrativa amb les diverses 
ons 

conjuntes de senyalització i informació de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, 

actives o són limítrofes amb el terme municipal de la ciutat de Barcelona.  

 

3. 

Quant 
articles, una disposició addicional, dues disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria, tres disposicions finals i cinc annexos.   

El capítol 1 conté les disposicions g

més rellevants a efectes de l'Ordenança. El capítol 2 estableix els aspectes generals 

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i mitigació dels impactes 

contaminants a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, la restricció de 

determinats casos especials; també es refereix al sistema de control, la senyalització 

sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret 

cobertura.  
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De la part final de la norma, en destaca la disposició addicional única, que es refereix a 
la col·
organismes i entitats implicades en les zones de baixes emissions; la disposició 
transitòria primera estableix el règim transitori aplicable als titulars de determinats 
vehicl

 una única disposició derogatòria  referent a 

primera fa referència als requeriments del Reial decret 1052/2022, de 27 de desembre, 
pel qual es regulen les zones de baixes emissions a la Zona de Baixes Emissions de 

r 
-los a les necessitats que es 

planificació, o per raons normatives, científiques o tecnològiques; finalment, la 

 

Baixes Emissions de Barcelona. 

s singulars que 

temps que els manca per a la jubilació. 

 

4. 

elaborat tenint en compte els principis que conformen la bona 

procediment administratiu comú de les administracions públiques i les Directrius  per  a  
l'elaboració  de  les  normes  municipals,  que  comprenen  les  directrius  de  tècnica 
normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les 
ordenances, els reglaments i els decrets, de 15 d'abril de 2015. 

En particular, es dona compliment als principis de necessitat i eficàcia ja que es 

que es persegueix, la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de 

 

conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats qu
comporta mesures restrictives de drets ni obligacions a les persones destinatàries que 
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no siguin necessàries i que, en qualsevol cas, no hagin estat valorades com les més 
adients ateses les circumstàncies. En aquest sentit, tal i com consta justificat en els 

es afectades i la més 
beneficiosa per a la població en general. 

El principi de seguretat jurídica es garanteix ja que la norma és coherent amb la resta 
 

Finalment, es dona compliment al principi de transparència, perquè en el procés 

conèixer i discutir el contingut de la norma amb les entitats, els col·lectius i amb la 
 informes als organismes corresponents; i 

publicació per a la seva entrada en vigor.  

fe
manera decisiva a reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de 

 als recomanats 

sit de vehicles a la ciutat 
de Barcelona. 

 

Capítol 1 

Disposicions generals 

 

Article 1. Objecte 

estacionament de vehicles en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona 
 

de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica i la normativa que el 
desenvolupa.   

 

Article 2. Finalitat 



 
 

 

Pàgina 12 
 

Aquesta Ordenança té la finalitat de reduir la contaminació ambiental deguda a la 

compli
del canvi climàtic i vetllar per un millor medi ambient sonor. 

 

Article 3. Corresponsabilitat  

pon tant a 
 

correlatiu deure de conservació i protecció i de col·laboració en les actuacions dirigides 

 

Article 4. Àmbit d'aplicació  

accedeixin, hi circulin o hi estacionin. 

aquesta Ordenança és  la Zona de Baixes 
vehicles més contaminants que hi accedeixin, circulin o estacionin. 

 

 

Article 5. Definicions 

 

1. «Zona de Baixes Emissions» o «ZBE»: àmbit territorial delimitat en el qual 

 

 

3. «Vehicles més contaminants»: els vehicles que compleixen els requisits que es 
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de vehicles estrangers i 

Barcelona, aprovat pel Consell Metropolità en sessió de 21 de maig de 2019 i modificat 
el 22 de desembre de 2020. 

5. «Vehicles històrics»: els v

Reglament de vehicles històrics. 

6. «Vehicles clàssics»: els vehicles que tinguin aquesta consideració de conformitat 
a  

 

Capítol 2 

Protecció de la qualitat ambiental 

 

Article 6.  

col·laborar a conservar-la.  

2. Totes les persones tenen el dret a la protecció de la salut davant de les diferents 

lleis. 

establerts a la legislació vigent, així com 
de vetllar per la salut del conjunt de la població.  

 

Article 7. La mitigació dels impactes del canvi climàtic, la transició energètica i la 
qualitat ambiental  

e prendre mesures per millorar la 
qualitat de vida i la sostenibilitat a les ciutats, tot combatent els impactes del canvi 
climàtic i accelerant i intensificant les accions i les inversions necessàries per a un 
futur sostenible amb baixes emissions de carboni en aplicació de  les polítiques 
internacionals i la legislació vigent, recolzades per les evidències científiques.  
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 de Baixes Emissions.   

3. Tothom té dret a una qualitat de vida ambiental i sostenible i a la mitigació dels 
efectes del canvi climàtic que, al seu torn, incideixen sobre els drets humans. Alhora, 
tothom ha de coresponsabilitzar- est dret i, en conseqüència, 
acatar les mesures establertes al respecte.  

 

Article 8. Vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica i mitigació dels impactes 
del canvi climàtic a Barcelona 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), adscrita al Departament 
d amb la Llei 22/1983, 

 

hivernacle, fent-ne seguiment de les diferents fonts de contribució i de la seva 
evolució.  

 

Capítol 3 

 

 

Article 9. Mesures generals de circulació 

En tot allò no regulat per aquesta Ordenança, pel que fa a les mesures generals de 

novembre de 1998, i la normativa específica corresponent.  

 

Article 10. Mesura de restricció del trànsit 

hivernacle, així com també de mitigar els impactes del canvi climàtic i de protegir la 
la 

ZBE de Barcelona. 

horari de 07:00 hores a 20:00 hores.  
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3. De conformitat amb el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret le

corresponent. 

 

Article 11.  

Les mesures de restricció 

com també per mitigar els impactes del canvi climàtic i de protegir la salut pública, 
 

regulat de vehicles a la via pública (AREA), conforme a la classificació dels vehicles 

aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. 

 

Article 12  

a. 

-
 

 

Article 13. El Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a 
les zones de baixes emissions 

Reglament aprovat el 21 de maig de 2019, modificat el 29 de setembre de 2020. 

2. Les persones titulars de vehicles més contaminants que vulguin beneficiar-se de les 

egistre metropolità 
 

3. Els vehicles estrangers que vulguin accedir a la ZBE resten també subjectes als 
requeriments establerts als articles 14 i 15.  
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Article 14. ió de vehicles 
més contaminants a la Zona de Baixes Emissions 

estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions, no estan 

contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents: 

a) Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR). 

 

c) Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties o discapacitats que els 
 

d) Vehicles amb matrícula estrangera que compleixen els requisits tecnològics i 
 

no estiguin identificats a la base de dades de la Direcció General de Trànsit.  

2. Per poder beneficiar-
que el vehicle estigui inscrit vàlidament en el Registre metropolità, en els termes i les 

 

 

Article 15.  Baixes Emissions 

1. Els vehicles més contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents 
poden obtenir autorització per accedir i circular a la ZBE de Barcelona:  

a) Poden obtenir una autorització diària per accedir i circular de forma esporàdica dins 
la ZBE: 

(i) Vehicles que accedeixin o circulin esporàdicament dins la ZBE. En aquesta 

considerats com a clàssics i històrics. 

(ii) Vehicles estrangers que no compleixen 
 . En aquest cas, 

metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de 
 

els vehicles previstos a aquest apartat 1 a). 

b) Poden obtenir una autorització temporal per accedir i circular de forma esporàdica a 
la ZBE en atenció al servei singular que presten: 
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serveis en activitats singulars, o en esdeveniments extraordinaris a la via pública o que 
hagin de realitzar una activitat singular i esporàdica.  

(iii) Vehicles que transportin persones diagnosticades de malalties que requereixin 
realitzar tractaments mèdics de forma periòdica.  

(iv) Vehicles registrats al llibre taller electrònic de la Direcció General de Trànsit i amb 
els quals els tallers autoritzats duguin a terme proves de circulació o proves 
dinàmi
estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions.   

Les corresponents autoritzacions temporals han de sol·licitar-se al Registre 
  

 

acrediti el compliment de les dues circumstàncies següents: 

activitat professional. 

(2ª) Que li manquen com a màxim 5 anys de cotització en el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA), en el Règim General de la Seguretat Social, o en un 
altre règim alternatiu, per assolir l'edat legal de jubilació, de conformitat amb la 
legislació vigent. 

(ii) Els vehicles les persones titulars dels quals acreditin uns ingressos econòmics 
anuals pel global dels conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de 

(IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau, i 
calculat a partir dels ingressos de la dita unitat familiar:: 

Unitat familiar IPREM 

1 persona 2 
2 persones 2,5 
3 persones 2,9 
4 persones 3,3 
5 persones 3,7  

6 persones o més 4 
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per la persona 
sol·licitant, el cònjuge o la persona amb la qual mantingui una relació anàloga 

 

l'exercici anterior a l'any en curs de la persona sol·licitant i, si escau, els del cònjuge o 
 

data de comunicació, i es pot renovar anualment. 

re 
metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes 
emissions. 

vehicle estigui inscrit prèviament amb validesa al Registre metropolità de vehicles 
estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions o que compleixi 

Barcelona.  

torització corresponent davant el 
Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de 
baixes emissions com a màxim 24 hores després del moment que efectivament hagi 

t per una urgència mèdica 
degudament acreditada, en el qual cas es pot tramitar en el termini de tres dies, 
comptats a partir del mateix dia en què hagi tingut lloc.  

 

Article 16. Sistema de control 

rdenança es realitza 
mitjançant un sistema de lectura de matrícules i la plataforma tecnològica de 

Urbana tingui assignades i del compliment de la normativa vigent en matèria de 
 

 

Article 17. Senyalització 

clara i reconeixible 
General de Trànsit. 
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Article 18. nt de la Zona de Baixes Emissions 

mesures adoptades i el compliment dels objectius establerts pel que fa a la qualitat de 

cap a la utilització de modes de transport més sostenible i altres aspectes de la ciutat.  

El sistema de monitorització i seguiment 
definits al Reial decret 1052/2022, de 27 de desembre, regulador de les zones de 
baixes emissions, i es publicaran anualment a la web municipal. 

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/actualitat-i-recursos/estudis-i-informes 

 

 

adoptar altres mesures o modificar les mesures establertes.  

mitigació dels impactes del canvi climàtic, en el marc de les seves competències. 

4. Aquesta Ordenança es revisarà periòdicament d'acord amb l'establert al Reial 
decret 1052/2022, de 27 de desembre de 2022, per el qual es regulen les zones de 
baixes emissions. 

 

Capítol 4 

Règim sancionador 

 

Article 19. Procediment sancionador 

sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret 
bre. 
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Article 20. Infraccions i sancions 

trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, constitueix una infracció greu, 
sancionable  

2. 

Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, atesa 
la major gravetat i transcendència del fet infractor 

3. Els ingressos obtinguts per les sancions establertes en aquesta Ordenança es 
destinen a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.  

 

Disposició addicional única. Col·laboració amb altres administracions públiques, 
organismes i entitats  

1. col·

faci amb les màximes garanties per fer possible el compliment dels seus objectius. 

2. 

ssible, ha de realitzar 
conjuntament amb aquestes administracions, campanyes institucionals de 
comunicació i conscienciació sobre els seus objectius i les restriccions que 
suposen. 

3. han de 
produir a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat de les 

 

 

Disposició transitòria primera. Règim transitori aplicable als titulars dels vehicles que 
15.1.c.i. 

2023. 

 pot renovar anualment per 
un període màxim de 5 anys, i com a màxim, fins al 31 de març de 2028. 
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sol·licitud corresponent una volta entri en vigor de l'Ordenança.  

 

Disposició transitòria segona. Aplicació retroactiva del règim sancionador 

la seva entrada en vigor quan afavoreixi la persona presumptament infractora, tant pel 
que fa a la tipificació de la infracció com a la sanció aplicable, fins i tot respecte de les 
sancions pendents de compliment en entrar en vigor aquesta Ordenança. 

 

Disposició derogatòria única.  

la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire, 
aprovada en data 20 de desembre de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 31 de desembre de 2019. 

 

Disposició final primera.- Requeriments del Reial decret 1052/2022, de 27 de 
desembre, pel qual es regulen les zones de baixes emissions a la Zona de Baixes 
Emissions de Barcelona 

decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes 
emissions són els establerts a la Directiva 2008/50/CE, del Parlament Europeu i del 

atmosfera més neta en Europa, i al Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
 

 la Zona de Baixes Emissions són els definits en la 

en els propis webs municipals. 

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca 
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desembre, els objectius de qualitat acústica a la Zona de Baixes Emissions de 

donada per la modificació de 27-07-2022 (BOPB 01-08-2022). 

4. Finalment, les mesures aplicables en compliment dels articles 3.2 i 8 del Reial 

modalitats de transport més sostenible, són les establertes al Pla de Mobilitat Urbana 
2024, aprovat pel Consell Municipal en data 23 de desembre de 2022. 

 

Disposició final segona.  Habilitació per modificar els annexos 

de normativa sobrevinguda, o de directrius científiques o tecnològiques. 

va i de publicació al «Butlletí Oficial 

definitiu. 

3. Un cop aprovat definitivament 
Plenari del Consell Municipal. 

 

Disposició final tercera. Entrada en vigor 

de la Província de Barcelona. 

 

 
Annex 1. La Zona de Baixes Emissions de Barcelona 

La ZBE de Barcelona inclou el terme municipal de Barcelona a excepció de la Zona 
Franca - Industrial, el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, i el Port comercial.  

 fer a la web de mapes de dades ambientals: 

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/qualitataire/ca/
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Annex 2. Vehicles més contaminants 

requisits següents: 

a) Estar inclosos en alguna de les categories de vehicles L, M o N. 

del Reglament 
(UE) n. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de gener de 2013 relatiu a 

/46/CE, del 
Parlament i del Consell, de 5 de setembre, per la que es crea un marc per a 

tècniques independents destinats als dits vehicles. 

b) No tenir assignat cap distintiu ambiental segons la classificació dels vehicles pel seu 
potencial contaminant. 

aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. 

 

Annex 3. 
Zona de Baixes Emissions. 

màxim, 24 autoritzacions diàries per accedir a la ZBE de Barcelona, en els termes 
establerts en aquesta Ordenança. 
 

Annex 4. 
 

ció són únicament els vehicles de les següents 

aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre: 
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perforacions profundes a la 
terra 

76 Reg asfàltic 

Vehicle destinat a escampar i 
estendre sobre els diferents 
paviments betum asfàltic 
fluïdificat 

N1, N2, N3 

77 Pintabandes 
Vehicle utilitzat per realitzar 
línies de senyalització en el sòl 

N1, N2, N3 

78 Llevaneus 
Vehicle de motor destinat 
exclusivament a retirar la neu 
de les calçades i camins. 

N2, N3 

 
 
* Nota: 

posteriors amb acció hidràulica, o altre dispositiu destinat a arrossegar, aixecar o desplaçar contrapesos 
necessaris per estabilitzar-los. 
 
  
Annex 5. Vehicles les persones titulars dels quals poden obtenir les 

-se pròximes a 
jubilació. 

Vehicles de les categories M2, M3, N1, N2 i N3. 

Directiva 2007/46/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de setembre, per qual 
ació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, 

components i unitats tècniques independents destinats als dits vehicles. 
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