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» Nota de Premsa 

16 de setembre de 2019 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Barcelona vol prohibir la circulació als vehicles més 

contaminants els dies laborables a partir de l’1 de 

gener per millor la qualitat de l’aire i la salut pública 
 

 

» El govern municipal ha presentat la proposta d’ordenança que permetria la 

posada en marxa, el primer dia de l’any 2020, de la Zona de Baixes 

Emissions, coincidint amb el decret de situació d’emergència climàtica a 

Barcelona 

 

» Aquesta ordenança té la finalitat de reduir la contaminació ambiental, 

preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública. El darrer informe 

d’avaluació de la qualitat de l’aire de l’agència de Salut Pública de 

Barcelona xifra en més de 350 les morts per un excés de contaminació al 

2018 a Barcelona 

 

» Barcelona serà la primera ciutat de l’Estat a aplicar aquesta mesura a tot el 

seu territori, que ja funciona a ciutats com Londres, Berlín, Amsterdam o 

Roma, entre d’altres  

 

» Les sancions per incompliment podran anar dels 200 a més de 1.800 euros 

 

» La iniciativa s’emmarca dins de l’acord institucional entre la Generalitat de 

Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 

amb l’objectiu, entre d’altres, de reduir en els propers 15 anys un 30% de 

les emissions a l’atmosfera de contaminants d’efecte local, principalment 

l’NO2 i les PM10 

 

 

Barcelona posarà en marxa la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona el 

proper 1 de gener de 2020, que comportarà la prohibició de circular-hi per als vehicles que no 

tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), els més contaminants. La 

posada en marxa, el primer dia de l’any, coincidirà amb l’entrada en vigor del  decret de situació 

d’emergència climàtica a Barcelona, i que implica la posada en marxa de tot un seguit d’altres 

mesures. 

 

Així s’estableix en la proposta d’ordenança que ha elaborat el govern municipal i que ha 

presentat avui l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en un acte al Saló de Cròniques, on 

també hi ha assistit el conseller de Territori Damià Calvet; el vice-president de Mobilitat, 
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Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i alcalde de Sant Joan Despí, 

Antoni Poveda; la tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, l’alcalde de Sant Adrià de Besós, Joan Callau; 

l’alcaldessa d’Esplugues del Llobregat, Pilar Díaz i la tinenta d’alcaldia de Presidència de 

l’Ajuntament de Cornellà, Emilia Briones en representació dels municipis integrants (totalment 

o parcial) de la Zona de Baixes Emissions.  

 

L’objectiu de la mesura és preservar la millora de la qualitat de l’aire i la salut pública, reduint la 

contaminació ambiental i apropar els nivells de contaminació de la ciutat als recomanats per 

l’OMS i complir amb els valors límits de la qualitat de l’aire legalment establerts. La mesura es 

basa en el fet que el trànsit rodat es el major contribuïdor als nivells de contaminació d’efecte 

local. 

 

Segons el darrer informe d’avaluació de la qualitat de l’aire, elaborat per l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona, el 2018 va superar de forma continuada els nivells de referència de 

l’Organització Mundial de la Salut de contaminació atmosfèrica pel diòxid de nitrogen i les 

partícules en suspensió, una situació que es repeteix sistemàticament des de fa més de dues 

dècades. El mateix informe xifra en un mínim de 351 persones mortes l’any 2018 per aquesta 

causa. En un període entre 2010 i 2018, el càlcul estima que serien 3.749 les persones que 

han mort a la ciutat per l’exposició continuada als nivells de contaminació superiors als 

recomanats per l’OMS. 

 

 
 

 
Dades recollides en l’Informe de qualitat de l’aire de Barcelona de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 2018 

 

Definició de la Zona de Baixes Emissions 

 

La ZBE implica una àrea de més de 95 km2 que inclou, totalment o parcial, els municipis de 

Barcelona (a excepció de la Zona Franca - Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les 
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Planes), l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià 

de Besòs. 

 

La proposta d’ordenança estableix que la restricció es produeixi en la franja horària compresa 

entre les 7h i les 20 hores en dies laborables -de dilluns a divendres-. Durant la nit, caps de 

setmana i festius, la circulació no estarà restringida. 

 

Barcelona és la primera ciutat de l’Estat a aplicar aquesta mesura a tot el seu territori, que ja 

funciona a ciutats com Londres, Berlín, Amsterdam o Roma, entre d’altres. 

 

S’espera que la mesura faci que uns 50.000 vehicles al dia deixin de circular per la Zona de 

Baixes Emissions, i que en 4 anys aquesta reducció sigui d’uns 125.000 vehicles. 
  

L’ordenança recull un seguit d’exempcions a la mesura en cas de vehicles dedicats al transport 

de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles de serveis essencials: mèdics, funeraris, 

protecció civil, bombers, policia, etc... El control del compliment es realitzarà mitjançant un 

sistema de lectura de matrícules i una plataforma tecnològica.  

 

Sancions 

 

El procediment sancionador que s’aplicarà està recollit en les basa en la Llei de Bases del 

règim local i la Llei sobre trànsit, circulació dels vehicles a motor i seguretat viaria. S’entén, en 

aquest cas, que la sanció és per desplaçament no per vehicle. Aquestes es dividiran en lleus, 

greus i molt greus.  

 

a) Infracció lleu: l’incompliment de la prohibició de circular per la ZBE per part dels 

vehicles més contaminants de les categories L, M1 i N1. 

 

b) Infraccions greus:  

 

1) L’incompliment de la prohibició de circular per la ZBE per part dels vehicles més 

contaminants de les categories M2, M3, N2 i N3. 

 

2) L’incompliment de la prohibició de circular per la ZBE en cas d’haver-se declarat 

l’episodi de contaminació de l’aire per part de l’òrgan competent de la Generalitat de 

Catalunya, per part dels vehicles més contaminants de les categories L i M1 i N1. 

 

C) Infracció molt greu: l’incompliment de la prohibició de circular per la ZBE en cas 

d’haver-se declarat l’episodi de contaminació de l’aire per part de l’òrgan competent de 

la Generalitat de Catalunya, per part dels vehicles més contaminants de les categories 

M2, M3, N2 i N3.  
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Les classificacions L, M i N de vehicles estan establertes a l’annex I del Reglament (UE) n. 
168/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de gener de 2013 relatiu a l’homologació 
dels vehicles de dos o tres rodes i als quadricicles, i a la vigilància del mercat dels esmentats 
vehicles, i a l’annex 2 de la Directiva 2007/46/CE, de 5 de setembre, per la que es crea un 
marc per a l’homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, components i unitats 
tècniques indispensables destinats a aquests vehicles. 
 
Categoria L: Motos, ciclomotors, vehicles lleugers de 3 o 4 rodes. 
 
Categoria M: Vehicles per al transport de persones (Turismes, autobusos, autocars...). 

- M1: Amb vuit places màxim, exclòs el conductor. (=Turismes). 
- M2: Amb més de vuit places (exclòs el conductor) i una MMA igual o inferior a 5 

tones.  
- M3: Amb més de vuit places (exclòs el conductor) i una MMA superior a 5 tones.  

 
Categoria N: Vehicles per al transport de mercaderies (Furgonetes, camions...). 

- N1: Amb una MMA igual o inferior a 3,5 tones. (=Furgonetes). 
- N2: Amb una MMA entre 3,5 i 12 tones. 
- N2: Amb una MMA superior a 12 tones.  

 

 

 

Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 200 a 499 euros. 

Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 500 a 999 euros. 

Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 1000 a 1803 euros. 

 

Les sancions establertes poden incrementar-se en un 30 per cent de la seva quantia mínima, 

en cas de reincidència de la persona responsable. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha 

comès en el termini d'un any més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat 

declarat per resolució ferma. 

 

La proposta d’ordenança planteja un temps d’adaptació d’alguna categoria específica de 

vehicles  (vehicles professionals). Així, s’estableix que es facilitarà 1 any de transitorietat per els 

categories N1, N2 i N3, M2 i M3. També recull la possibilitat de fer algunes autoritzacions. La 

proposta d’ordenança recull, en aquest sentit: 

 

 10 dies d’autorització personal 

 Dies concrets per vehicles que presten serveis singulars 

 Als vehicles estrangers que no tenen etiqueta de la DGT però compleixin 

els requeriments de contaminació per poder circular 
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Participació 

 

La proposta d’ordenança ha comptat amb un ampli procés participatiu. S’han realitzat 4 

sessions de debat presencials: una adreçada a entitats sectorials i tres adreçades al conjunt de 

la ciutadania, repartides pel territori, amb més de 230 participants en el seu conjunt. Així mateix 

s’ha obert, fins el 31 de juliol, un espai específic a la plataforma ‘Decidim’, on s’han recollit un 

total de 182 enquestes amb aportacions ciutadanes a l’ordenança. Finalment, està previst 

realitzar una sessió de retorn el 16 de setembre.  

 

 

Calendari 

 

L’any 2016, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la mesura de Govern relativa al Programa de 

mesures contra la contaminació atmosfèrica, amb l’objectiu d’intensificar i completar les 

actuacions ja planificades. De fet, la implementació de la ZBE forma part de les 25 mesures i 58 

accions que conformen el Programa. 

 

Dijous 12 de setembre es va aprovar la proposta d’ordenança en comissió de govern. El mes 

vinent l’ordenança passarà per la Comissió d’Ecologia Urbana i Mobilitat, al novembre s’iniciarà 

l’exposició pública i al plenari de desembre se sotmetrà al plenari del Consell Municipal per a la 

seva aprovació definitiva. 

 

 

Coordinació amb d’altres administracions 

 

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 

de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, que va derivar en un acord institucional 

entre la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de 

Barcelona, amb l’objectiu, entre d’altres, de reduir en els 15 anys següents un 30% de les 

emissions a l’atmosfera de contaminants d’efecte local, principalment l’NO2 i les PM10. Aquest 

acord va ser refermat en la 2a Cimera el 25 de març de 2019. 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha establert mecanismes de coordinació administrativa amb la 

Generalitat de Catalunya i amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per portar a terme accions 

conjuntes de senyalització i informació de la ZBE de l’àmbit Rondes de Barcelona, així com 

amb els Ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 

Llobregat i Sant Adrià de Besòs, essent totes aquestes ciutats integrants totals o parcials de la 

zona. 
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La Generalitat de Catalunya va incloure Barcelona en la Zona de Protecció Especial de 

l’ambient atmosfèric a través del decret 226/2006 el maig de 2006. A la ciutat de Barcelona, 

històricament s’han registrat superacions dels valors límit de diòxid de nitrogen (NO2) i 

partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres (PM10).  

 

 

 

Àrea de més de 95 km
2
 

que inclou Barcelona i els 
municipis circumdants a les 
rondes 


