
 
 
Gerència de Pressupostos i Hisenda 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEMÒRIA D’IMPACTE PRESSUPOSTARI I FISCAL RELATIU A 
L’AVANTPROJECTE D’ORDENANÇA DE RESTRICCIÓ DE LA 
CIRCULACIÓ DE DETERMINATS VEHICLES A LA ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS DE BARCELONA 

 

 

  



 
 
Gerència de Pressupostos i Hisenda 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat 

2 
 

 

Vista la proposta relativa a l’avantprojecte d’Ordenança de restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona (d’ara en endavant, 
OZBE). 

Vist el que es disposa a les directrius de tècnica normativa sobre la tramitació dels 
expedients per a l’aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets, 
aprovades en data 15 d’abril de 2015 per la Comissió de Govern municipal, de 
conformitat amb les quals les propostes hauran d’anar acompanyades d’una anàlisi de 
l’impacte pressupostari i fiscal, anàlisi en la que s’avaluarà la repercussió de la 
disposició en els recursos materials i personals, les fonts de finançament, incloent-hi 
les repercussions fiscals, s’emet el següent informe, que es desenvoluparà d’acord 
amb el següent esquema: 

 

I. Impacte fiscal 
 
I.1- Afectació sobre ingressos tributaris  
 
I.2- Afectació sobre altres ingressos no tributaris  
 

II. Impacte pressupostari 
 
II.1.- Despeses directes vinculades a la posada en marxa de la mesura 

II.2.- Possibles despeses motivades per l’adopció de la mesura limitadora: 
incidència en serveis municipals existents i/o contractes externs  

II.3.- Possibles despeses motivades per l’adopció de la mesura limitadora: 
mobilitat dels vehicles residents 

 
III. Conclusions.  

 

Cal tenir en compte, d’altra banda, que aquest avantprojecte disposa com a 
antecedent immediat l’Ordenança específica sobre la mesura estructural a adoptar, per 
part de l’Ajuntament de Barcelona, relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire 
(OZBE2020), aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 20 de desembre de 
2019, respecte de la qual ja es varen analitzar determinats costos per a la seva 
implantació a través de l’oportuna memòria d’impacte pressupostari i fiscal i que 
s’incorporen a aquest document. 
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I.- IMPACTE FISCAL  

En relació a l’impacte que l’adopció d’aquesta mesura pot tenir sobre els ingressos 
municipals, cal distingir entre la possible afectació en els ingressos tributaris, d’una 
banda, i els ingressos públic no tributaris, d’una altra. 

 

I.1- Afectació sobre ingressos tributaris  

Pel que fa als ingressos tributaris i de conformitat amb el contingut del RDL 2/2004 del 
Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, la disposició sotmesa a 
aprovació no té cap repercussió directa en la regulació dels impostos, les taxes, ni 
tampoc en els preus públics o les prestacions patrimonials públiques no tributàries.  

Ara bé, sense perjudici de l’anterior, es pot hipotitzar sobre la possible repercussió 
econòmica que pot tenir l’adopció d’aquesta ordenança en un tribut municipal 
estretament vinculat amb la mobilitat, com és l’impost sobre els vehicles de tracció 
mecànica (IVTM). 

La realitat és que el referit tribut té com a fet imposable la titularitat dels vehicles i no la 
circulació dels mateixos, com es desprèn literalment de la regulació continguda a 
l’article 92 TRLHL. En efecte, com disposa aquest precepte “1. El Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los 
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera 
que sean su clase y categoría. 2. Se considera vehículo apto para la circulación el que 
hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya 
causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos 
los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística”. Val a dir que, 
l’Ajuntament no ostenta dins del seu limitat poder tributari, capacitat per modificar un 
element essencial del tribut, com és el fet imposable.  

D’altra banda, cal tenir en compte que la mesura proposada projecte els seus efectes 
no només sobre vehicles que tinguin el seu domicili fiscal a la ciutat de Barcelona, sinó 
a d’altres municipis, fins i tot de fora de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, quedant fora de l’abast d’aquest anàlisi.  

En qualsevol cas, s’ha de posar de manifest que l’evolució del padró fiscal de vehicles 
a la ciutat evidencia una tendència a la baixa, amb anterioritat a la proposta d’aquesta 
mesura, com s’infereix del següent quadre resum que incorpora nombre de vehicles i 
recaptació anual per al període 2017-2022: 

  

Aquesta situació ve explicada per diferents factors, com ara la baixada continuada en 
el temps de matriculacions de vehicles nous a Barcelona (45.918 objectes a 2018 
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versus 30.816 a 2021); una clara tendència a tenir més transferències de vehicles cap 
a fora de Barcelona que d’entrada a la ciutat; l’eclosió de noves formes de mobilitat 
urbana, bàsicament a través de la transferència modal a altres tipologies, com ara les 
motocicletes o fins i tot els vehicles de mobilitat personal. En aquest sentit, es pot 
apreciar l’evolució del padró de vehicles tipus motocicletes, que s’ha incrementat de 
més de 199.000 objectes a 2017 a més de 220.000 en 2022: 

 

En el cas de la recaptació de l’impost, es posa de manifest que cada cop hi ha al padró 
més vehicles turismes –que són els que constitueixen, per pes, el nucli més rellevant 
de l’impost- que tributen per tarifes més baixes (menys de 12 cavalls fiscals), el que 
suposa que van en decrement els turismes que tributen per quotes més altes. En 
aquest punt, cal considerar que un dels motius que pot haver al darrere d’aquest 
comportament són decisions administratives extrínseques a l’Ajuntament, com pot ser 
la modificació de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (impost de 
matriculació) o bé l’adopció per part de la Generalitat de Catalunya de l’impost sobre 
les emissions de diòxid de carboni dels vehicles. 

En definitiva, aquest canvi de comportament de les persones titulars dels vehicles, cap 
a models amb una potència inferior, juntament amb la reducció d’objectes turismes, 
marca una clara tendència de reducció d’ingressos en l’IVTM:  

 

A més a més, hem de considerar aquí determinades decisions de política fiscal 
municipal, com ara l’aplicació de les bonificacions de caràcter ambiental i el seu 
impacte en la recaptació de l’impost, aplicades des d’abans de 2017, a l’empara de 
l’habilitació legal que conté l’article 95.6 TRLHL, segons el qual “6. Las ordenanzas 
fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la 
aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: a) Una bonificación de hasta el 
75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón 
a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. b) Una 
bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores 
de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente”. 
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Així, en ús d’aquesta habilitació legal, l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 1.2, relativa a 
l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2022 i successius, 
estableix el següent:  

2. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com a Zero emissions 
segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit gaudiran d’una 
bonificació del 75% de la quota de l’impost. En el cas que es produeixi la 
meritació de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb Zero 
emissions per part de la Direcció General de Trànsit, gaudiran de la bonificació 
els vehicles que siguin elèctrics 

3. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com ECO que utilitzin 
combustible benzina, amb emissions fins a 120 gr/km de CO2, segons el 
registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit gaudiran d’una 
bonificació del 50% de la quota de l’impost. En el cas que es produeixi la 
meritació de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb 
emissions ECO per part de la Direcció General de Trànsit, gaudiran de la 
bonificació els vehicles que reuneixin qualsevol de les condicions següents: 

a. Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas 
natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen. 

b. Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin combustible benzina, amb 
emissions fins a 120 gr/km de CO2. 

 

Segons les dades extretes del padró fiscal, la bonificació per motius de caràcter 
mediambiental ha tingut un creixement exponencial fins a l’any 2020, respecte del qual 
es pot observar cert estancament i fins i tot una lleugera davallada l’any 2022. 

 

Pel que fa als imports deixats d’ingressar, associats a aquestes bonificacions 
ambientals, s’han gairebé quadruplicat des de l’any 2017 fins a l’any 2022, podent 
observar-se certa estabilització en els dos últims exercicis.  
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I.2- Afectació sobre altres ingressos no tributaris  

Sense perjudici de l’anterior, l’aprovació de la proposta d’ordenança pot tenir impacte 
en els ingressos municipals, atès que l’aplicació de les limitacions que s’hi estableixen 
comporta un règim sancionador per assegurar-ne la seva efectivitat. 

En efecte, la comissió de les diferents infraccions, tipificades com a lleus, greus i molts 
greus d’acord amb el text de la proposta normativa, tenen aparellades sancions de 
caràcter pecuniari.  

Per poder realitzar una previsió ajustada del seu impacte recaptatori caldria preveure 
el nivell d’infraccions comeses (que depenen de les infraccions comeses pels vehicles 
de les categories L, M i N) per a cada tipificació, d’acord amb el que s’estableix al text 
de l’OZBE.  

A partir de les dades disponibles de l’aplicació de l’OZBE 2020, es pot considerar la 
imposició d’unes 139.000 sancions anuals –una xifra que es preveu s’anirà, reduint, 
amb un major grau de disciplina de les persones conductores-, amb un impacte de 
recaptació sobre el pressupost anual d’ingressos d’uns 2.720.216 euros. 
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II.- IMPACTE PRESSUPOSTARI  

En aquest apartat de la memòria s’analitzarà l’impacte que té l’adopció de la mesura 
en relació a l’execució de despeses directes a través del pressupost municipal, la 
possible afectació indirecte respecte de serveis interns i/o externs municipals i, 
finalment, una referència als efectes sobre increment de despesa vinculada a la 
mobilitat de les persones residents a la ciutat. 

 

II.1.- Despeses directes vinculades a la posada en marxa de la mesura 

L’anàlisi del text normatiu sotmès a aprovació posa de manifest les següents 
afectacions:  

a) D’una banda, el text analitzat preveu la creació d’un Registre Metropolità de 
Vehicle, gestionat per l’AMB i que té per objecte la incorporació dels vehicles 
estrangers i d’altres vehicles autoritzats que no compleixin les condicions tècniques 
per circular per la ZBE. Per posar-lo en marxa l’Ajuntament de Barcelona ha signat 
un conveni que suposa una aportació municipal de 150.000 euros, tant inicialment 
com amb posterioritat mitjançant addendes anuals pel mateix import. 
 

b) Cal preveure un impacte en la despesa de l’Ajuntament referent al procés de 
comunicació i difusió entre la ciutadania de la posada en funcionament de la ZBE. 
En aquest sentit, s’han instal·lat més de 100 senyals verticals que han de tenir un 
impacte en el capítol pressupostari d’inversions i també s’ha realitzat una 
campanya de comunicació liderada per l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona, amb el 
respectiu impacte pressupostari al capítol de compres de béns i serveis.  Segons 
les dades facilitades per part de l’Àrea d’Ecologia Urbana, el cost de la nova 
senyalització ascendeix a la quantia de 92.117 euros. D’altra banda i pel que fa a 
les diferents campanyes de comunicació, es preveu un cost aproximat de 
166.525,60 euros.  
 

c) La proposta d’ordenança fa referència al sistema de control pel compliment de 
les disposicions de l’ordenança. Dins d’aquest sistema de control cal preveure 
l’impacte en la despesa (capítol pressupostari d’inversions) de la instal·lació 
d’un sistema de control tecnològic de lector de matrícules per càmeres, que ha 
suposat una despesa de 1.053.475 euros. I també cal preveure una 
repercussió en la despesa de la partida de personal (capítol I del pressupost) 
necessari per poder realitzar les tasques de controla, tant pel que fa a l’ús de la 
plataforma tecnològica com per la dedicació del personal de la Guàrdia Urbana. 
Ara bé, cal tenir en compte que aquestes actuacions realitzaran a través dels 
mitjans personals i materials dels que disposa actualment l’Ajuntament per al 
control del trànsit i la mobilitat, de forma que no es preveu un increment 
rellevant de despesa per aquest concepte.  
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d) Pel que fa al seguiment dels efectes de l’establiment de la ZBE, cal preveure un 
impacte pressupostari en la despesa del capítol I en relació al personal que es 
dediqui a realitzar el seguiment i analitzar els resultats per l’aplicació de la norma 
analitzada. En aquest sentit, s’ha determinat una dedicació parcial del personal 
adscrit al Departament de Qualitat Ambiental (conformat per una posició de 
direcció, una de cap de departament i una altra de tècnic superior A1), en un 15% 
de la seva jornada laboral, així com un 5% en el cas de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona (una posició de direcció i una posició de tècnic superior A1). 
 

e) En relació a les infraccions i sancions, cal preveure que hi pot haver un impacte 
pressupostari en la despesa pel que fa als possibles expedients sancionadors 
derivats d’una infracció. Ara bé, cal tenir en compte que aquests expedients es 
tramitaran a través dels mitjans personals i materials dels que disposa actualment 
l’Ajuntament per aquesta finalitat, de forma que no es preveu un impacte econòmic 
rellevant per aquest concepte.  

Cal tenir en compte que, la pràctica totalitat de despeses identificades, es varen 
assumir ja amb la posada en marxa de l’OZBE20, de forma que no es preveu un 
increment de despesa significatiu per aquests conceptes amb la nova ordenança. 

 

II.2.- Possibles despeses motivades per l’adopció de la mesura limitadora: incidència 
en serveis municipals existents i/o contractes externs  

En segon lloc, cal plantejar-se la possible afectació que l’adopció d’aquesta mesura 
pot tenir sobre els diferents serveis municipals existents que requereixen de la 
utilització de vehicles en la seva prestació.  

Dins d’aquesta categoria, podem fer referència als vehicles que conformen el Parc 
Mòbil municipal, depenent de la Gerència de Recursos, explotats en modalitat de 
rènting i que, des de 2016, es requereix com a prescripció tècnica, el baix nivell 
d’emissions, nivell que s’ha incrementat en la darrera licitació, de forma que 
actualment els vehicles que conformen l’esmentat parc es troben ajustats a la 
normativa limitadora, per ser vehicles zero emissions.  

En el cas del Sector de Seguretat i Prevenció, tot i que es tractaria de vehicles 
exclosos de l’àmbit d’aplicació de la limitació, de conformitat amb l’annex de la 
proposta de l’ordenança, cal tenir en compte, segons informació proporcionada des de 
la pròpia Àrea:  

- Pel que fa al Servei d’Extinció d’Incendis (SPEIS), de la totalitat dels vehicles 
operatius de què es disposa (100 sense comptar contenidors ni remolcs), 
només vuit no disposen d’etiqueta mediambiental a causa de la seva antiguitat, 
si bé aquests no realitzen gaire serveis en la actualitat.   
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- Pel que fa als vehicles adscrits al Servei de Guàrdia Urbana, el Parc Mòbil està 
en la seva totalitat constituït per vehicles amb etiqueta mediambiental i les 
licitacions de compra o arrendament de vehicles és fan d’acord amb la 
instrucció tècnica per la aplicació de criteris sostenibles en els vehicles. Per 
tant, no es preveu necessitat de dotar de recursos per a l’adaptació dels seus 
vehicles a la normativa. 
 
 

Un altre dels àmbits amb una potencial incidència és el dels vehicles adscrits a l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins. La situació de partida, l’any 2017, era d’un parc mòbil de 
195 vehicles, dels quals 74 no disposaven d’etiqueta ambiental. Per fer front a aquesta 
situació, en el període 2017-2020 es va desplegar un pla, el resultat del qual és el 
següent:  

 

Els tres vehicles sense etiqueta ambiental són tres camions cisterna destinats a reg 
que no s’han donat de baixa en previsió de necessitats de reg a la nit, quan sí que 
poden circular, i en previsió també a situacions extremes de sequera que facin 
necessari el seu ús puntual. Els vehicles Euro 2 tenen etiqueta B perquè són 
motocicletes, que estan en un estadi per sota de la resta de vehicles pel què fa a la 
classificació d’etiquetes, i per tant sí que poden circular. 

Ara bé, en previsió a possibles futures ampliacions de les restriccions, el juny del 2022 
s’ha realitzat un nou pla d’inversions per poder arribar al 2027 amb tota la flota de 
vehicles Euro 2, 3, 4 i 5 renovada i transformada tota a etiquetes C, 0 o Eco i per tant 
molt més respectuós amb el medi ambient. L’esforç inversor associat a aquest pla 
ascendeix a més de sis milions d’euros, d’acord amb el següent detall: 
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D’altra banda, un servei municipal amb alta dependència de la utilització de vehicles és 
el servei de neteja i recollida de residus. En aquest sentit, cal tenir present que la flota 
de la neteja viària i de la recollida de residus s’ha renovat completament amb la 
implantació del nou contracte pels serveis de recollida de residus municipals i neteja 
de l’espai públic a la ciutat de Barcelona, fet que s’ha produït durant l’any 2022. 

De conformitat amb el Plec de Condicions Tècniques per a la licitació de l’esmentat 
servei, s’estableix a la clàusula 13.1 Variables ambientals que: “les empreses 
adjudicatàries utilitzaran vehicles amb motors d’última generació accionats amb 
combustibles no contaminants i/o renovables. Tota la maquinària a la que s’apliqui 
l’estàndard Euro, haurà de ser Euro 6 o la màxima vigent en el moment de l’adquisició 
del vehicle”. El mateix plec fins i tot obliga a que “tots els vehicles tipus M1, N1 i L 
hauran de ser elèctrics” (Clàusula 11.2). La mateixa clàusula 11.2 estableix que: “tots 
els vehicles, atenent a la seva tipologia, s'adaptaran a la normativa Euro vigent en la 
data de presentació de les ofertes; Pels vehicles nous, i tenint en compte la diversitat 
de motors existents i el que determina el programa Ajuntament + Sostenible, 
s’estableix el següent ordre de prioritat: Prioritat 1: vehicles elèctrics en totes les seves 
variants. Prioritat 2: vehicles híbrids endollables. Prioritat 3: vehicles híbrids no 
endollables i gas (bifuel inclosos). Prioritat 4: vehicles tèrmics de gasolina. Prioritat 5: 
vehicles tèrmics de gasoil. (…) Els vehicles recol·lectors compactadors i els vehicles 
rentacontenidors interiors no podran tenir motorització dièsel.” La Clàusula 11.1 
estableix que “tots els recursos materials han de ser nous, inclosos els de reserva, a 
excepció dels indicats en la clàusula 11.4 d’aquest Plec.” La clàusula 11.4 fa referència 
als vehicles subrogats segons el detall de l’Annex 11 del Plec de Condicions 
tècniques. D’acord amb aquest annex tots els vehicles subrogats tenen data de 
matriculació de l’any 2015 o posterior; excepte 1 sol vehicle del 2014 que finalitza el 
seu període d’amortització abans de la posada en marxa de la nova contracta del dia 
12 de setembre”. 

Per tant, es conclou que tots els vehicles adscrits a la nova contracta de neteja i de 
recollida de residus municipals de la ciutat de Barcelona o són nous o tindran una 
antiguitat màxima de 7 anys, i, si estan sotmesos a l’estàndard Euro, seran Euro 6 o la 
màxima vigent. Per tot això queda garantit que tots els vehicles adscrits al servei 
disposaran del corresponent distintiu ambiental. En aquest sentit la implantació de la 
zona de baixes emissions no representarà cap sobre cost econòmic afegit per 
l’Ajuntament. 
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Pel que fa al transport públic a la ciutat, Si bé es tracta d’una competència que 
s’exerceix a través del Consorci de l’ATM, podem referir-nos aquí sumàriament al 
transport en superfície –els modes ferroviaris resulten exclosos, atès a que es tracta 
de vehicles elèctrics-, concretament en la xarxa d’autobusos titularitat de Transports de 
Barcelona, SA. La radiografia del parc d’autobusos de la companyia és la següent 
(2021): 

 

Dins dels objectius de la companyia es troba el d’incrementar l’ambientalització de la 
seva flota, resultant que, a final de 2021, un 71% de la mateixa està conformada amb 
vehicles que funcionen amb tecnologies més netes (elèctrics - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 
- GNC - Híbrids - Hidrogen).  

Segons les dades facilitades pel Consorci de l’Autoritat Metropolitana del Transport 
(ATM), l’esforç inversor per dotar a la xarxa d’autobusos de vehicles exclusivament 
elèctrics s’ha anat incrementant en els darrers anys, fins assolir un esforç inversor 
acumulat de més de 70 milions d’euros, com es pot veure en el següent quadre de 
detall: 

 

En qualsevol cas, cal posar de manifest que l’increment, com a conseqüència de la 
necessitat de substituir la flota d’autobusos no repercuteix directament en el 
pressupost de l’Ajuntament de Barcelona sinó que s’insereix dins del pla d’inversions 
de la pròpia entitat de transports, que es finança a través del Consorci d’ATM.  

 

II.3.- Possibles despeses motivades per l’adopció de la mesura limitadora: mobilitat 
dels vehicles residents 

No consta que s’hagi previst l’adopció de cap mesura de foment envers els residents 
titulars de vehicles que no es vegin afectats per part de la mesura. 

No obstant l’anterior, cal subratllar que en els darrers any s’ha fet un esforç 
pressupostari rellevant des de l’Ajuntament de Barcelona, en relació a les aportacions 
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per al finançament del transport públic de la ciutat, a través del Consorci ATM. Així, cal 
observar que mentre que a l’any 2014 l’aportació municipal al sistema era de 90,17 
milions d’euros, aquesta ha passat a ser de 174,03 milions d’euros a l’exercici 2020. 

 

Aquesta xifra s’ha vist incrementada l’exercici 2021 (180 milions d’euros) i l’exercici en 
curs, 2022 (189 milions d’euros).   

 

III.- CONCLUSIONS 

De conformitat amb l’anàlisi efectuat al llarg d’aquesta memòria d’impacte, es pot 
concloure:  

1. L’adopció de la mesura no afecta per se als ingressos tributaris de 
l’Ajuntament, ja que no incideix en la regulació municipal d’aquestes figures.  
 

2. La tendència del padró fiscal de l’IVTM evidencia que la recaptació per aquest 
tribut s’ha anat reduint progressivament, fins i tot abans de l’OZBE20, per 
diversos factors, entre els quals cal destacar un canvi de comportament de les 
persones titulars de vehicles, que opten bé per altres modes de mobilitat (més 
motocicletes o vehicles de mobilitat personal), bé per objectes fiscals que tenen 
tarifes més reduïdes (hipotèticament induïts per decisions fiscals d’altres 
administracions).   
 

3. Existeix una política fiscal ambiciosa en matèria mediambiental, que beneficia a 
més de 51.000 vehicles i que suposa un esforç de més de 1,6 milions d’euros 
en 2022.    
 

4. Pel que fa a les despeses, la pràctica totalitat de despeses d’implantació de la 
ZBE es van executar amb l’OZBE20, de forma que la nova ordenança no 
suposarà despeses significatives en aquest àmbit.  
 

5. S’ha analitzat la incidència que pot tenir l’adopció de la mesura en diferents 
serveis municipals interns i/o externs, resultant que la flota es troba plenament 
adaptada a la normativa i fins i tot s’ha posat de manifest un pla d’inversions 
adreçat a aconseguir un nivell d’emissions més ambiciós. En alguns casos, 
com el parc de la Gerència de Recursos, el 100% de la flota ja és zero 
emissions. 
 






