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1. El problema

2% superf. de Catalunya

42,8% població de Catalunya

EMEF (2018)

3,07M desplaçaments en T.P.

3,56M desplaçaments en vehicle privat



1. El problema

L'àrea metropolitana de Barcelona supera 
els límits de concentració en la 
mitjana anual NO2 (i, en el cas de PM10, 

són propers) establerts per la UE per a la 
protecció de la salut

Immissions NO2 als municipis AMB que pertanyen la ZPE. Font: Programa 
metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica.

Promig del nombre de mesos que es redueix l'esperança de vida a 
causa de les partícules (PM10 o PM2.5). Font: Comissió Europea.
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2. ZBE Rondes

Quan? 
De 7-20h, laborables dilluns a divendres

Com? 
Control operatiu mitjançant càmeres
(lectura de matrícules), vehicle a bord i punts 
de control a la via pública (P.L.)

Què? 
Representa un àrea >95 km2 (afecta a 5 municipis) 

on es restringeix la circulació dels 
vehicles més contaminants



2. ZBE Rondes

Moratòria fins 1 gener de 2021 per 
furgonetes, camions i autobusos

FASE 0. Des. 17 – Des. 19
Restriccions només si Episodi Contaminació 
ambiental per NO2

FASE 1. A partir 1 gener 2020
Restriccions permanents

Turismes i motos sense etiqueta
ambiental de la DGT

+ vehicles professionals M1/L, si titular amb
ingressos econòmics anuals < 1,1 IPREM



2. ZBE Rondes

Registre Metropolità 
Servei del registre d’autoritzacions, permet
sol·licitar i gestionar les autoritzacions dels vehicles
per circular a la ZBE Rondes de Barcelona.

Exempcions

Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda 
(VPMR), serveis d’emergències i serveis essencials + 
nous petits col·lectius/casos. Alta prèvia al Registre 
Metropolità

Autoritzacions

Autoritzacions diàries: 10 dies/any
Autoritzacions d’activitats temporals
Autoritzacions vehicles estrangers



2. ZBE Rondes

Taxa ZBE

X

5 €

2 €/dia

X

X

Vinculada a la tramitació de les autoritzacions amb l’objectiu de finançar el desplegament
del servei. Bonificació de residents a la ZBE de rendes baixes

Vehicles PMR

Vehicles de serveis

Autoritzacions temporals

Vehicles estrangers

Autoritzacions diàries



3. La Covid-19
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3. La Covid-19

18 de març de 2020: Modificació de les O.M 
que reglamenten la ZBE Rondes de BCN

Suspensió del règim sancionador fins un mes 
després de la finalització de la vigència de l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 
de març, o de les seves pròrrogues o modificacions

15 de setembre de 2020: reactivació del règim
sancionador + campanya informativa (setembre)



3. La Covid-19

Modificació de moratòries:

- Persones autònomes amb rendes baixes (ingressos econòmics anuals < 2 IPREM), cotxes
(M1) o motos (L) : fins 1 d’abril del 2021

- Furgonetes (N1): fins a l'1 d'abril del 2021

- Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N2 i M2): fins a l'1 de juliol del 2021

- Autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu: fins a l'1 de gener del 2022

Règim sancionador de la ZBE Rondes BCN

Per a cotxes (M1) i motos (L) als quals no els correspon distintiu ambiental: 15 de setembre
de 2020



Per més informació 

Al web: www.zbe.barcelona

Telèfon: 010 i/o  930 333 555

A 15 d’octubre es fa el primer balanç:

- S’han inscrit 38.893 vehicles sense etiqueta 
al Registre, amb només 2,4 % de sol·licituds
denegades

- Setembre de 2020 gairebé 10.000 registres 
(nombre màxim de sol·licituds mensuals) 
des de la posada en marxa del Registre

- Es tramiten, en mitjana, 180 autoritzacions
diàries, moltes de les quals per circular en 
divendres o el dia anterior a un festiu. 

- Des de la posada en marxa de la plataforma, 
fins a finals de setembre de 2020, l'AMB ha 
atès més de 34.300 consultes ciutadanes: 
(5.256 formulari web, 24.000 trucades
telefòniques i 5.085 presencialment a l'OAC
de la Zona Franca)

3. La Covid-19

http://www.zbe.barcelona/


4. Escenari futur

ZBE Metropolitana
Àrea Metropolitana 
de Barcelona

ZBE Rondes de 
Barcelona 
Àmbit Rondes

Diesel

Gasolina

ZBE locals 
(a definir per cada 
municipi)

2024

2025

Escenari de les ZBE a 2024/2025, segons PMMU



Moltes gràcies!

Ruth Lamas 
rlamas@amb.cat


