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1. INTRODUCCIÓ 

Les directrius europees de les últimes dècades van clarament encaminades cap a la promoció 
de la mobilitat sostenible, activa i saludable i la millora del transport públic i els modes 
alternatius. Aquestes directrius van de la mà de les directives ambientals que també 

sobre la salut. Per exemple, la 
atmosfera més neta a Europa, donava als estats membres la 
2010 per posar en vigor les disposicions legals reglamentàries i administratives necessàries 
per donar-hi compliment. 

Amb aquestes directrius establertes i la voluntat de millora, la Unió Europea va augmentar les 
exigències vers les empreses de fabricants de vehicles perquè reduïssin les emissions de 
contaminants i CO2. No obstant això, després del Dieselgate 

uit endurint 
progressivament les mesures per garantir que es millora la qualitat ambiental de les ciutats i 
la salut de les persones que hi viuen. 

sobre el canvi c

European Green Deal  per 

mobilitat sostenible i intel·ligent per reduir les emissions i establir una infraestructura i model 
de mobilitat més sostenible. 

25 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 
ja establia per  que:  

reduir o suspendre activitats que contribueixin de forma significativa a augmentar el risc de 

onaus de cicle 

plans, també es podran preveure accions específiques destinades a protegir els sectors 
 

També la , dedica tot un capítol a les 
ns 

perseguiran,  

de 
desenvolupament urbà, econòmic i de mobilitat de tal manera que es minimitzin els 

rveis bàsics 

. 
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Ja en termes de normativa més concreta, es redacta la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi 
climàtic i transició energètica, 
per donar resposta als col·lectius més afectats pel canvi climàtic. 

 

El títol IV de la llei, Mobilitat sense emissions i transport, estableix que els municipis de més 
de 50.000 habitants i els territo
sostenible que incloguin mesures de mitigació de les emissions derivades de la mobilitat 

al de donar compliment a aquest punt establert per la llei, el Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) va publicar un document amb unes 
Directrius per a la Creació de Zones de Baixes Emissions  

Més endavant, es redacta el Reial decret 1052/2022, de 27 de desembre, per el que es regulen 
les zones de baixes emissions. 

aquest Reial Decret, es valoren els efectes 
sobre la competència en el mercat i unitat del mercat, establint 
la norma proposada introdueixi elements que distorsionin la competència ni la unitat en el 

urà de fer de 
forma específica per cadascuna de la zones de baixes emissions implantades: 

en el mercado de manera significativa. Más bien al contrario, como se ha señalado, las 
disposiciones del real decreto pretenden mejorar la seguridad jurídica, la homogeneidad de 
trato y la certidumbre tanto para las administraciones como para los usuarios de las ZBE. 

En cuanto a la adecuación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, el proyecto de real decreto tiene en cuenta los principios de la citada ley ya que no 
se exigen nuevos requisitos económicos, ni nuevas obligaciones a los operadores 
económicos.  

En todo caso, la valoración concreta de los posibles impactos por razón de competencia sólo 
podrá efectuarse de manera particularizada para cada una de las ZBE creadas por las 
administraciones en el ámbito de sus competencias, en función de las específicas condiciones 

 

competència i el merc
 

plans 
i estratègies que tenen un marcat caràcter sostenible, com el 
i Transport (PEIT) 2005- Estratègia espanyola de mobilitat sostenible (EEMS) i 
Estratègia de mobilitat segura, sostenible i connectada 2030. Tots aquests documents 

presenten mesures i objectius lligats amb la reducció de les externalitats i la sostenibilitat, en 
concordança amb la Llei 7/2021 i la instauració de zones de baixes emissions. 
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Les zones de baixes emissions a nivell europeu i la 
instauració de la ZBE de Barcelona

Seguint el context de canvi i millora ambiental, nombroses ciutats van iniciar la instauració de 
polítiques per fer efectiva aquesta transició. Una de les eines de les quals disposen les ciutats 
per provocar aquest canvi són les zones de baixes emissions. La implantació de zones de 
baixes emissions és una mesura àmpliament estesa a Europa per tal de reduir els nivells de 
contaminació ambiental, tal com ho demostra la implantació de la mesura en més de 260 
ciutats, essent el nord d

presents a les ZBE a les quals complementen (no existeixen UZBE sense ZBE).

5 anys. A aquesta la van 
seguir altres com les de Munic, Berlin, Copenhaguen, Londres (amb fins a 8,9 milions 

Barcelona va ser la novena gran metròpoli europea en instaurar una ZBE. Aquesta va entrar 
en vigor el d
per diòxid de nitrogen (NO2), durant els quals primer el turismes i també després les 
motocicletes i ciclomotors sense distintiu ambiental, no podien circular-hi. Després de dos 

amb les tendències i exigèn
esquemes de restriccions molt similars a altres ciutats europees de característiques 
semblants. Posteriorment a la ZBE de Barcelona
baixes emission

marca la pròpia llei estatal, a tots els municipis espanyols de més de 50.000 habitants.

2. ELS EFECTES DE LA ZBE SOBRE EL SECTOR 
PROFESSIONAL I EL MERCAT

La instauració de la ZBE ha pogut afectar el sector professional per varies vies. De manera 
directa, les empreses es poden veure afectades si tenen vehicles no conformes amb les 
restricci
veure afectades pels desplaçaments dels propis empleats, en les seves cadenes de 
subministrament (sentit ascendent i descendent) i a través dels impactes en els clients. 

questes afeccions en poden derivar conseqüències negatives com la renovació de les 

com una millora en la productivitat i benestar dels treballadors gràcies a una millora en la 

nombre de persones que agafen el transport públic i un canvi el les tendències de consum 
amb preferència pels vehicles més nets. 
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En el cas específi

t

de vehicles únics que es renoven de forma natural i en vermell aquells afectats per la ZBE). 

 

Concretament, a  Cost Benefici de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona
guantificat el nombre de vehicles que haurien avançat la seva substitució com a conseqüència 

furgonetes i uns 1.500 vehicles pesants. 

 

Estimació de nombre de vehicles que avança la seva substitució degut a la implantació de la ZBE 

 2017-2020 2021 

Turismes 20.284 4.481 

Motos 18.320 10.178 

Furgonetes 267 4.031 

Vehicles pesants 55 1.468 

 Font: Anàlisis Cost Benefici Zona de Baixes Emissions de Barcelona. Gabinet Estudis Econòmics 

 

Feta la introducció dels efectes que pot provocar la ZBE de Barcelona sobre el territori on 
unitat de mercat com els efectes sobre la 

competència en el mercat. 

Font: Estudi de Barcelona Regional 
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La unitat de mercat

El principi de la unitat de mercat impedeix, en termes generals, adoptar mesures que directa 
o indirectament obstaculitzin la llibertat de circulació i establiment de les persones i la lliure 
circulació de béns en tot el territori espanyol. Cal recordar que la Llei 7/2021 prèviament 
mencionada obliga als municipis de més de 50.000 habitants a incloure una ZBE abans del 
2023. Segons 53% de la població (tant a nivell estatal 
com de Catalunya) es troba en municipis o ciutats de més de 50.000 habitants. Per altra 

desplegament de les zones de baixes emissions es faci de manera coherent i coordinada amb 

per dur a terme aquesta actuació. Així doncs, quan entrin en funcionament aquestes ZBEs les 
restriccions afectaran potencialment a més de la meitat de la població, generalitzant la mesura 

unificaran 
les condicions del mercat pel que fa a la circulació de vehicles
col·lectius professionals. Tot i que aquest primer argument és prou contundent, es donen 
altres arguments per justificar aquesta unitat de mercat.

En primer lloc cal destacar que una part important de les barreres que es detecten en el 
sector dels transports es deuen a la pròpia naturalesa de les activitats econòmiques, tal com 

de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència (CNMC), que especifica el següent:

econòmiques del sector dels transports, on existeixen situacions de monopoli natural en les 

media

sta a les necessitats 

de la CNMC, tal com també argumenta 
Madrid en la Memoria de analisis del impacto normativo de la Ordenanza por la que se 
modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 ,que especifica el 
següent i que és replicable a Barcelona:

Las restricciones impuestas para la circulación de los vehículos en función de su clasificación 
ambiental por las zonas de bajas emisiones (Madrid ZBE y las ZBEDEP) establecidas en la 
OMS no implican una privación del derecho a la libre circulación, sino que tales limitaciones 

constitucional a la protección de la salud, que se tratan de proteger y además responden a un 
criterio de proporcionalidad, pues como ya se ha indicado no son limitaciones absolutas a la 
libre circulación, sino que solo serán aplicables estas limitaciones a aquéllos vehículos que 
emitan más contaminantes a la atmósfera, y por ende su circulación perjudica a otros bienes 
jurídicos que también deben ser protegidos por la Administración Municipal, que constituyen 
además un interés general de los ciudadanos de Madrid, como es la salud pública y el derecho 
de éstos a un medio ambiente urbano adecuado.

La mateixa CNMC redacta al 2021 un document de Recomanacions als poders públics per 
una intervenció afavoridora de la competència en els mercats i la recuperació econòmica 
inclusiva. Aquest document presenta tres conjunts de recomanacions (decàlegs) sobre les 
àrees on la intervenció pública pot tenir un major impacte en la competència. Dels tres 
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nacions per una regulació 
més eficient, que recull, , les següents recomanacions: 

Aplicar els principis de necessitat i proporcionalitat. 

 Només ha de restringir-
mercat no pot assolir per si mateix. 

 
 

distorsió per la competència. 

Desenvolupar una planificació estratègica de revisió normativa. 

 La planificació estratègica de revisió normativa pot ser una eina eficaç per identificar i 
eliminar, de forma sistemàtica, regulacions anti-competitives, ineficients i obsoletes, 
així com restriccions innecessàries o desproporc

 

-la. 

 
millorar la seva eficàcia per assolir els fins previstos. 

Promoure una regulació comprensible, accessible, transparent i consistent. 

 
la comprenguin i la considerin raonable i justificada. 

 
 

 
consultes públiques als afectats per la regulació. 

Fomentar regulacions pro-competitives que promoguin la transició econòmica i digital.

 La transició a una economia verda requereix una regulació eficient que promogui les 
noves activitats econòmiques i fomenti la sostenibilitat.  

En relació al llistat anterior, es constata que la instauració de la ZBE de Barcelona ha seguit 
aquestes recomanacions, executant-se progressivament i evitant fer-ho de forma sobtada. 
Abans de la implantació de la ZBE ja es van dur a terme informes i e -

procés participatiu 
5 trobades entre comissions de seguiment i 

sessions de debat (tant territorials com amb que va 
comptar amb la participació de més de 6.000 persones. Es pot consultar tota la informació 
disponible al portal web Decidim Barcelona. 

Des de la seva implementació la ZBE ha seguit una cronologia i un full de ruta que, com a la 
majoria de les ciutats, es va veure alterat per la pandèmia de la Covid-19. Per exemple, el cas 

de 2020 va ser ajornat, i va acabar entrant en 
vigor per a motocicletes, ciclomotors i turismes sense distintiu ambiental de la DGT el 15 de 

si tenien turisme, motocicleta o ciclomotor. er a les furgonetes, camions i 
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autocars sense distintiu es va ampliar la moratòria: 
fins al gener de 2022 per a camions (N2 i N3) i autocars petits (M2), fins a 

 

s laborables 

autoritzacions i exempcions per a vehicles més contaminants, i per tant el dret a accedir a la 
zona de baixes emissions queda garantit.  

acilitar la transició 
cap a una sostenibilitat més neta. En aquest sentit es van establir moratòries específiques per 
vehicles professionals com són les furgonetes, camions, autocars i autobusos, i moratòries 
per autònoms amb rendes baixes.  
 
Per altra ban

subministrament, en 

que ho requereixin. 
 

- Amb les autoritzacions per vehicles singulars segons la classificació per criteris 

seu reemplaçament té un cost més elevat. 
 

- 
per prestar serveis en activitats singulars o esdeveniments extraordinaris a la via 

la ZBE a aquells vehicles que hi accedeixen de manera puntual i justificada per a fer 
una determinada tasca. 
 

- 
Trànsit i amb els quals els tallers autoritzats duguin a terme proves de circulació o 
proves dinàmiques  busca eliminar la discriminació entre els tallers de dins i fora de la 
zona de baixes emissions, al mateix temps que possibilita la realització de les seves 
tasques habituals. 
 

- 
la vida útil a aquells professionals que tenen al vehicle com a instrument necessari per 

 
 

- lars i/o 
professionals que fan servir un vehicle sense etiqueta i no disposen de prou ingressos 

 
 

- 
vehicle de motor nou que compl
equivalents als distintius ambientals, permet solucionar la problemàtica derivada de la 

nous. 
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Per tancar aquest primer punt cal remarcar que la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia 
de la unitat de mercat explica en el seu preàmbul que busca establir els principis i normes 
bàsiques de la unitat de mercat, però fent-ho amb absoluta observança de les competències 
de les comunitats autònomes i de les entitats locals i, en qualsevol cas, respectant les 

normativa comunitària, estatal o autonòmica per raons de salut pública o protecció del medi 
ambient, .

La competència en el mercat

Pel que fa a la competència en el mercat de mobilitat 
sostenible de la CNMC prèviament presentat remarca el següent:

amb la digitalització en la que ens trobem immersos, contribuirà a fer un ús més eficient dels 

Aquesta competència es pot valorar des de diferents òptiques que es presenten també a 
l

mobilitat personal
alternatives al vehicle privat. En primer lloc incrementa la competència en els transports 
col·lectius per atreure viatgers (bus, metro, tram...), els taxis i els VTC i les alternatives i 
vehicles compartits com poden ser patinets, bicicletes, motocicletes i cotxes elèctrics. 

e transport afavorint la 
mobilitat connectada i digital, promovent-ne també la intermodalitat.

transport de mercaderies i del sector empresarial
ncentiu perquè els 

operadors digitalitzin els seus serveis de transport i logística guanyant en eficiència i 

impulsant la competitivitat del transport ferroviari i marítim de mercaderies que poden resultar 
més eficients des del punt de vista mediambiental que el transport de carretera per determinats 
trajectes.

Finalment, pel que fa al mercat del vehicle privat
perjudicant especialment. De les estadístiques estatals es pot extreure que des del 2006 

al 2019 i 13,11 anys al 2020 (doblant el valor de la pendent respecte els anys anteriors 
segurament per la pandèmia de la COVID-19). Independentment del COVID, es pot observar 

sistemàticament.
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enta un índex de renovació 

a Barcelona comença a baixar a partir de 2019, de la mateixa manera que baixa el nombre de 
 

Aques
detriment del transport privat i de recuperar espais ocupats pels vehicles per al ciutadà. 

 ZBE motiven, en 
certa mesura, la renovació del parc de vehicles de la ciutat. A més, cada cop més la tendència 

renting i leasing
flotes renovades, cosa que alhora pot reactivar els mercats de segona mà. I si existís una 
davallada molt important dels vehicles nous aquesta es podria atribuir també als canvis 

Las mujeres y el 
seguro del automóvil la patronal espanyola de les asseguradores Unespa, el 

seu ha descendit en els últims 10 anys un 51%. 

tor del vehicle privat i 
activa la competència de moltes empreses relacionades amb el món de la mobilitat, fent-les 
més competitives i eficients. 

 

 

 

 

 

Font: DGT i departament 

de Barcelona 
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3. CONCLUSIONS 

Amb aquest informe es justifica que la instauració de la ZBE de Barcelona no representa un 
escenari desalineat amb la resta del context europeu, sinó tot el contrari, mostrant plena 

amb la normativa estatal i amb les altres metròpolis europees, que ja treballen amb zones de 

progressiva, només en horari de 07:00h a 20:00h els dies laborables de dilluns a divendres, 
permetent encara la circulació de la totalitat de parc censat atorgant exempcions i 
autoritzacions per als casos que ho requereixin.  

missions 
per als municipis de més de 50.000 habitants uniformitzarà les condicions de circulació als 

competència dels mercats afectats queda més viva que mai, sense perjudicar cap sector de 

afrontar el repte mediambiental que ens ocupa. 


