
 

 

LA SÍNDICA DEMANA A L’AJUNTAMENT QUE IMPLEMENTI ELS CANVIS 

DERIVATS DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA 3.12 QUE AMPLIEN 

L’APLICACIÓ DELS INCENTIUS ALS VEHICLES CLASSIFICATS “CERO 

EMISIONES” DE CO2 

 

La síndica valora positivament que finalment el Plenari del Consell 

Municipal del 21 de juliol de 2017 aprovés la modificació de l’Ordenança 

que permet ampliar el ventall de vehicles que podran acollir-se a 

l’aplicació d’aquests beneficis. 

Vilà demana a l’Ajuntament que no demori més l’aplicació d’aquets canvis 

que a dia d’avui encara no s’han fet efectius en la seva aplicació. 

 

Barcelona, 27 de novembre del 2017. La sindica de greuges Ma Assumpció Vilà, ha 

supervisat aquest any dues queixes de ciutadans que mostraven la seva 

disconformitat per la regulació de l’exempció de pagament de la zona verda/blava per 

als vehicles zero emissions de CO2. Aquesta regulació s’aplicava de manera 

restrictiva sols a aquells vehicles 100% elèctrics, tal com indicava l’Ordenança 3.12, i 

no de manera àmplia assimilant el concepte de vehicle “cero emisiones” que defineix 

la DGT.  

La síndica va donar la raó en part a l’Ajuntament ja que en el moment en que es va 

desestimar la demanda del ciutadà la resposta municipal s’ajustava al redactat de 

l’Ordenança Fiscal 3.12, que estableix les Taxes per l’estacionament regulat de 

vehicles a la via pública, per tant, des dels serveis municipals s’havia procedit d’acord 

amb la normativa vigent. Segons l’informe rebut per part de la regidoria de Mobilitat , 

aquesta Ordenança es va aprovar l’any 2014, abans que la DGT establís la 

classificació ambiental de vehicles. 

El Plenari del Consell Municipal del dia 21 de juliol d’aquest any va aprovar la 

modificació de l’Ordenança 3.12, introduint la categoria de vehicle “cero emis iones”. En 

conseqüència, a nivell normatiu s’ha procedit a l’ampliació del concepte de vehicles 

zero emissions de manera que es deixa de restringir la seva conceptualització 

únicament  a  aquells vehicles 100 % elèctrics, passant a considerar també com a 

vehicles “cero emisiones” certs tipus de vehicles híbrids o que utilitzen altres tipus de 

combustibles.  

La categorització d’aquests vehicles (“cero emisiones”, ecco, “C” i “B”) s’origina al 

“Plan nacional de calidad del aire i protección de la atmosfera 2013-2016. Plan del 

Aire”, amb l’objectiu de discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el 

medi ambient i ser un instrument eficaç en les polítiques municipals, tant restrictives de 



trànsit en els episodis d’alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies 

mitjançant beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i al medi ambient.  

La síndica ha recomanat a l’Ajuntament que no demori més l’implementació d’aquests 

canvis, que s’actualitzi la informació de la pàgina web  i que en faci difusió. 

Segons s’ha pogut comprovar des de la Sindicatura, en aquests moments la 

informació a la pàgina web de l’àrea verda encara no ha estat actualitzada i l’aplicació 

de les mesures encara no són efectives.  


