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Novembre 
2016 

Setembre 
2016 

 

 

Aprovació del Programa de mesures contra la 
Contaminació Atmosfèrica de l’Ajuntament de 
Barcelona 

 

Gener 
2017 

Aprovació per part de l’AMB del Programa 
metropolità de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica 

Posada en funcionament de la campanya de l’AMB 
"Canvi d'hàbits" amb l'objectiu de promoure la 
mobilitat sostenible i lluitar contra la contaminació 
atmosfèrica 

Març 
2017 

Acord institucional per a la millora de la qualitat de l’aire 
a la conurbació de Barcelona (Cimera per a la millora de 
la Qualitat de l'Aire a la conurbació de Barcelona) 
 
 
 
Aprovació per part de l’AMB de l’Acord tècnic pel 
desplegament de la Zona de Baixes Emissions en l’àmbit 
de les rondes de Barcelona 
 

Juliol 
2017 

CRONOGRAMA D’ANTECEDENTS 



 El Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica preveu la implantació 

de zones de baixes emissions a diversos nivells. 

PROGRAMA DE MESURES 

3 

Mesures per la millora de la qualitat de l’aire 
 

3.1. Zones de baixes emissions ZONA 

3.3. Mesures per una mobilitat neta 

3.4. Mesures relacionades amb obres de construcció pública i privada 

3.5. Mesures relacionades amb la industria (baixes emissions) 

3.6. Mesures de sensibilització i educació ambiental 

3.8. Mesures a introduir al PDU de l’àrea metropolitana de Barcelona 

3.2. Targeta Verda Metropolitana 

3.7. Protocol d’actuacions en episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 
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 ZONES DE BAIXES EMISSIONS 
ZBE permanents 

Zona Urbana d’Atmosfera 
Protegida - ZUAP  

Àmbits municipals 
(a definir pels Ajuntaments)  

2020 
Restriccions a vehicles sense etiqueta i 
acordar altres nivells de restricció amb 

els ajuntaments 
 
 

3 

Zona Baixes Emissions 
Metropolitana - AMB  

ZBEM 
Àmbit metropolità 

2025 
Restriccions a vehicles sense etiqueta a tot 

l’àmbit de l’AMB 
 
 

1 

Zona Baixes Emissions 
Rondes  

ZBE 
 Àmbit interior a Rondes 

2020 
Restriccions a vehicles sense 

etiqueta 
 
 

Zona Baixes Emissions  
Àmbit 40 

Gener 2019 
Furgonetes anterior a Euro 1 

Turismes Euro 1 i anterior 

0 
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Nou títol de transport gratuït durant 3 anys (renovables anualment) pels ciutadans de 

l’àmbit metropolità que decideixin donar de baixa i desballestar el vehicle sense etiqueta 

ambiental. 

Condicions: 

– Estar empadronat en el Padró Municipal d’Habitants en un municipi dels 36 que 

formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   

– Haver donat de baixa i desballestat un vehicle en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, 

del tipus següent:  

• motocicleta del tipus pre-Euro o Euro 1 

• vehicles lleugers dièsel fins a Euro 3 i benzina o gas fins a Euro 2 

– No haver adquirit cap nou vehicle (motocicleta o vehicle lleuger) des de sis mesos 

abans de la data de desballestament, i tampoc amb posterioritat a l’esmentada baixa, 

durant el període de validesa de la Targeta Verda metropolitana.  

TARJETA VERDA METROPOLITANA 
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Durant els darrers mesos, l’AMB està treballant de forma decidida en desplegar les accions del 

Programa Metropolità, entre les quals es destaca: 

MESURES PER UNA MOBILITAT NETA 1/3 

Ambientalització de la flota de taxis: a partir del 2019 no 

s'homologaran nous taxis dièsel.  

 

Plataforma metropolitana per a la coordinació de la DUM 

 

Plataforma metropolitana per a la coordinació de 

l’estacionament regulat 
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La renovació de la flota de transport públic cap a vehicles més nets, 

híbrids i elèctrics a través de la compra de 450 nous autobusos de baixes 

emissions fins al 2019. S’està agilitzant la compra de 130 vehicles de gestió 

indirecta (80% híbrids). A més TMB avança en la compra dels 300 nous 

busos previstos. 

 

Desenvolupar una xarxa d’autobús metropolità d’altes prestacions 

(creació de noves línies d’autobús d’alta freqüència a la primera corona 

metropolitana, reforçant corredors de mobilitat amb potencial de 

creixement) 

MESURES PER UNA MOBILITAT NETA 2/3 
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Impuls a la xarxa metropolitana pedalable (properament es posarà en servei 

la connexió Diagonal- Esplugues) 

 
BICIEMPRESA: Programa de cessió de bicis elèctriques a empreses de l’àmbit 

metropolità 

 

Impuls a la bicicleta elèctrica: cessions gratuïtes a ajuntaments i subvencions 

de 250 euros a ciutadans i empreses. 

 

 

Programa d’impuls iniciatives empresarials eco-logístiques a l’àmbit local 

MESURES PER UNA MOBILITAT NETA 3/3 
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• Implantació Targeta Verda Metropolitana 
Setembre 

2017 

Desembre 
2017 

• POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA ZBE DE LA RONDES DE 
BARCELONA 

• Senyalització 
• Decrets alcaldia 
• Campanya de comunicació 
• Disseny del desplegament operatiu 

 
 

 

Juliol 
2017 

• Definició del esquema de Zona de Baixes Emissions (ZBE) intrarondes i ZUAPS per episodis: 
senyalització, exempcions, model de control i horari. 
 

• Aprovació convenis AMB i municipis per la implantació de ZUAP 
 
• Estudi del parc circulant i les emissions 

 

 

ZONA DE BAIXES EMISSIONS 
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ZBE – EPISODIS ALTA CONTAMINACIÓ Zona Baixes Emissions 
Rondes 

ZBE 
 Àmbit Rondes 

Desembre 2017 
Restriccions a vehicles sense 
etiqueta (amb exempcions*) 

 
 

Afectats 2017: 
14-16% dels vehicles 

120.000 vehicles 

(*)Exempcions permanents: vehicles emergències (policia, bombers, ambulàncies), VPMR, serveis bàsics (mèdic i funerari). 
 Exempcions temporals durant el 2017-2018: motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. 



SENYALITZACIÓ D’APROXIMACIÓ:  
Treball amb SCT 



SENYALITZACIÓ A LES SORTIDES DE LES RONDES 
+ de 40 
senyals 



SENYALITZACIÓ A LES SORTIDES DE LES RONDES 



CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 







19 

 

 

Desembre 
2018 

 

• Campanya de comunicación ZBE  

• Implantació progressiva del control tecnològic de la ZBE 

• Model d’ordenança  
 

• Fi de l'homologació dels taxis  dièsel. 

Gener 
2020 

• No podran circular, de dilluns a divendres, a dins la ZBE de l’àmbit de les 
rondes, els vehicles sense etiqueta de la DGT, de forma permanent (de 
dilluns a divendres, de 7h a 20h) 

• Posada en funcionament  de la Plataforma Metropolitana per la DUM 

Setembre 
2018 

• Posada en funcionament dels primers pilots de la Plataforma Metropolitana 
Aparcament 

Gener 
2025 

• No podran circular, de dilluns a divendres, als municipis que conformen 
l’AMB els  vehicles sense etiqueta de la DGT.  

Gener 
2019 

CRONOGRAMA DE LES ACTUACIONS PREVISTES 



FES 2018  
La ciutat que ens mou: ciutadania i administracions cap a la mobilitat sostenible 
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Moltes gràcies 
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