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3,239,337
habitants

636 km2

Zona desenvolupada

Boscos i altes àrees naturals

Zones agrícoles

Àrea Metropolitana Barcelona
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Viatges sostenibles

11,1M % 2019

Viatgers diaris residents

Dades

Mitjà de transport

Caminant

Bicicleta

VMP + cadira de rodes

Total no motoritzat

Autobús

Metro

Altres ferroviaris 

Resta transport públic

Total transport públic

Cotxe conductor

Cotxe acompanyant

Moto

Resta vehicle privat

Total vehicle privat

Total

Desplaçaments Percentatges

5.313.690

211.993

39.647

5.580.219

945.632

1.055.903

544.305

102.146

2.647.986

1.843.671

369.876

552.275

97.696

2.863.518

11.091.724

47,9%

1,9%

0,4%

50,3%

8,5%

9,5%

4,9%

0,9%

23,9%

16,6%

3,3%

5,0%

0,9%

25,8%

100,00%

73,9

25,8% 50,3 %

23,9%

Vehicle privat No motoritzat

Transport públic

0 | ORIGEN DELS REPTES QUE AFRONTA L’AMB
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DISTRIBUCIÓ MODAL
DELS DESPLÇAMENTS
DELS RESIDENTS

Els residents de l’Àrea Metropolitana de

Barcelona fa tres de cada quatre desplaçaments 

en les modalitats de transport més sostenibles 

(a peu, en bicicleta i en Transport públic).



PROBLEMA GLOBAL DES D’UN 

ÀMBIT METROPOLITÀ

Mitjana del nombre de mesos que es redueix l’esperança de vida a 

causa de les partícules (PM10 o PM2.5). 
Font: Comissió Europea

 La contaminació de l’aire s’ha 

convertit en el major risc per a 

la salut ambiental més gran 

del món segons l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS).

 La contaminació de l’aire s’ha 

convertit en la quarta causa 

més alta de mort entre tots els 

riscos per a la salut, superada 

solament per la pressió arterial 

alta, la dieta i el tabaquisme.

 A Espanya, moren 12 

vegades més persones per la 

mala qualitat de l’aire que 

per els accidents de trànsit.



Que passa a l’AMB?

• 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.

A la ciutat de 

Barcelona?

• El 70% de la població de 

Barcelona està exposada 

a nivells de NO2

superiors als 

recomanats per l’OMS i 

la UE.
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IMPACTES EN LA SALUT PÚBLICA

La contaminació és la responsable directa 

d’unes 467.000 morts prematures a l’any 

a Europa, la primera causa de morts 

prematures a la Unión Europea. A España:

23.100 morts prematures a causa de 

PM 

6.700 morts prematures a causa 

d’NO2

1.600 morts prematures a causa d’O3

Quina és la responsabilitat de la 

mobilitat?

La influencia de la mobilitat sobre la 

contaminació atmosfèrica és més del 50% 

a nivell de l'àmbit metropolità, però puja 

fins el 70 o el 80% en les zones més 

denses de la conurbació de Barcelona.
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0 | CRISI COVID -19

LA DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT HA PORTAT A UNA MILLORA EN 

LA QUALITAT DE L’AIRE
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0 | CRISI COVID -19

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I LETALITAD COVID

 Diversos estudis (EE.UU. e italians) suggereixen que les persones

que viuen en zones de major contaminació de l’aire tenen taxes

de mortalitat més altes en casos d’infecció per coronavirus.

 L’evidencia científica mostra que les persones que viuen en una

zona amb alts nivells de contaminació són més propenses a

desenvolupar afecciones respiratòries cròniques a partir de

malalties infeccioses.

 Un estudi de la Universitat de Harvard conclou que un augment

d’1 g/m3 en PM2.5 pot augmentar la taxa de mortalitat de

COVID-19 en un 15%.

Després del COVID, la consciencia ciutadana sobre la preservació de la qualitat de l’aire cada dia es
més present, una enquesta recent d’abast europeu ens indicava que el 74% des ciutadans de
Barcelona i Madrid no vol els nivells de qualitat de l’aire previs a la pandèmia i una gran majoria
també aprovada les restriccions de circulació dels vehicles més contaminants.



Malgrat el bon comportament de la mobilitat sostenible, la pressió de

l’escenari post-COVID recau majoritàriament sobre el vehicle privat,

provocant uns nivells de qualitat de l’aire inacceptables, en termes de

salut pública.

Davant d’aquesta situació, convé redoblar els esforços per aconseguir iniciar la

transició cap un model de mobilitat més sostenible.



Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero 

del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto 

del año 1990. 
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Nova Ley de cambio climático

2030

2040

Antes de 2050 y en todo caso, en el más corto plazo posible, España 

deberá alcanzar la neutralidad climática.

Antes 

2050

El establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 todas las ciudades 

de +50 mil habitantes y en mas de 20 mil con problemas de contaminación.

ZBE:

No más tarde del año 2040 se prohibirá la comercialización de vehículos 

ligeros que no sean ZERO EMISIONES de CO2/km (la CE ho proposa al 

2035)

0 | NOVA LLEI ESTATAL 7/2021
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0 | ZBE: CLAU EN ELS FONS NGE (PRTR)
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0 | ZBE: CLAU EN ELS FONS NGE (PRTR)
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0 | ZBE: CLAU EN ELS FONS NGE (PRTR)
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0 | ZBE: CLAU EN ELS FONS NGE (PRTR)
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0 | ZBE: CLAU EN ELS FONS NGE (PRTR)

A. Accelerar la implantació de les zones de baixes emissions.
B. Fomentar un canvi modal prioritzant el transport públic i la mobilitat activa.
C. Transformació de les flotes de transport públic a un model zero emissions i plans 

integrals d’infraestructura de recàrrega elèctrica.
D. Digitalització per la millora dels serveis públics de transport: major eficiència del 

sistema, millor accessibilitat i avantatges per l’usuari de transport públic.

Quatre línies d’ajuda per a les entitats locals:



Novembre
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

Setembre
2016

• Posada en funcionament de la campanya de l’ÀMB "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 per al
desenvolupament de la Zona de Baixes Emissions en l’àmbit de les
rondes de Barcelona

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

Juliol
2017
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CRONOGRAMA DE LES ACTUACIONS FETES



Setembre
2017

• Implantació Targeta Verda Metropolitana

Desembre
2017

• Posada en marxa de la ZBE rondes de Barcelona: Senyalització/ Decrets alcaldia /
Campanya de comunicació/Disseny del desenvolupament operatiu.

Desembre
2018

• Ampliació de la ZBE Rondes a Motos
• Simulacre interno d’aplicació

Maig
2019

• Aprovació del Reglamento del Registre Metropolità de vehicles
estrangers autoritzats i altres vehicles autoritzats

Març
2019

• Segona Cimera Institucional per a la Qualitat de l’Aire

• Inicio de la consulta pública de les Ordenances Municipals
Agost
2019
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Nov
2019

• Inici campanya de comunicació ZBE 2020
• Posada en marxa de la web del Registre amb la funcionalitat de pre-registre

Desembre
2019

Octubre
2019

• Aprovació inicial de les Ordenances Municipals de ZBE
• Aprovació inicial de las Ordenances Fiscals de gestió de la ZBE
• Encàrrec a Amb Informació de la gestió tecnològica de la ZBE

Gener
2020

• Posada en marxa de la ZBE Rondes de Barcelona, amb control de vehicles i avisos als
infractors.

• Posada en marxa del Registre Metropolità

19

• Acord metropolità per al desenvolupament de la ZBE 2020
• Aprovació definitiva de les Ordenances Municipals de ZBE
• Aprovació definitiva de las Ordenances Fiscals de Gestió de las ZBE
• Instal·lació de senyalització ZBE 2020

Abril
2020

• Posada en marxa del règim sancionador la ZBE Rondes de Barcelona de forma
permanent

• S’ajorna el sistema sancionador fins Setembre de 2020 a causa de la crisi del
COVID.



Zona de Baixes 

Emissions Rondes 

2020 

Permanent, 

de dilluns a divendres, 

de 7h-20h

15 Setembre 2020 

OBJECTE ACORD DEL DESPLEGAMENT

1 | ZONA DE BAIXES EMISSIONS RONDES DE BARCELONA
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Abril 2021 

De 7-20h, laborables dilluns a divendres

Gener 2022 

Juliol 2022 
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2| ZBE A L’ÀMBIT AMB

Paral·lelament, també s'estan desenvolupant les primeres ZBEs locals als 

municipis de Sant Cugat i Sant Joan Despí, seguint el model metropolità.



Àmbit 40 Àmbit 40

Zona de Baixes Emissions 
Metropolitana
Municipis Metropolitana de 
Barcelona
(àmbit a ZPE)

2024 - Permanent

D

Municipis + 50 mil hab Sant Boi de 
Llobregat

El Prat de 
Llobregat

Viladecans

Castelldefels

Sta
Coloma de 
Gramenet

BadalonaSta Cugat del Vallès 

Cerdanyola del Vallès

Cornellà de 
Llobregat

2| ZBE A L’ÀMBIT AMB



Distintiu DGT L (moto) M1 (cotxes) N1 (furgonetes)

M2 i M3 
(vehicles 

transport de 
passatgers y 

busos)

N2 i N3 
(camions)

0 BEV, PHEV (autonomia > 40 km), FCEV

ECO PHEV (autonomia < 40 km), HEV, GNC, GLP

C
Euro 3 i 4 Gasolina: Euro 4/IV, 5/V o 6/VI

Dièsel: Euro 6/VI
Gasolina: Euro VI/6
D: Euro VI/6

B Euro 2
Dièsel: Euro 4/IV o 5/V
Gasolina: Euro 3/III

Dièsel: Euro IV/4 o V/5
Gasolina: : Euro IV/4 o V/5

2021 - 2022 2020 

2 | VEHICLES AFECTATS I EXEMPCIONS
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REGISTRE METROPOLITÀ AUTORITZACIONS I EXEMPCIONS

•Vehicles que ofereixen un servei únic que necessiten 
accés temporal a la ZBE Rondes de Barcelona

VEHICLES DE 
SERVEIS

• Registre de vehicles que necessiten un accés esporàdic 
dins de la ZBE (10 dies). 3-5 €/dia

AUTORITZACIONS 
DIÀRIES (10)

• Registre per a la validació del compliment dels 
requisits dels vehicles estrangers

VEHICLES 
ESTRANGERS

• Registre per VPMR i Transport col·lectiuVEHICLES PMR
15 

DIES

15 
DIES

15 
DIES

15 
DIES

Automàtica

Automàtica

Fins les 
23:59 del 

dia 
anterior 

• Registre de vehicles de serveis mèdics, serveis 
funeraris, bombers, protecció civil i policia i cossos i 
forces de seguretat de l’Estat

15 
DIES

Automàtica

Alta       Canals       Activació

SERVEIS SINGULARS

MORATORIA 
PROFESSIONALS

• Vehicles dedicats al transport de persones amb 
malalties que les condicionen l’ús del transport públic 
o que tenen que portat a terme tractaments mèdics de 
forma regular.

PERSONES AMB 
MALALTIES 

• Vehicles en les categories M1 i L dedicats a l’exercici 
de l’activitat professional de persones de baixos 
ingressos

Automàtica

Automàtica

Automàtica15 
DIES

15 
DIES

2 | VEHICLES AFECTATS I EXEMPCIONS

REEMPLAÇAMENT 
VEHICLES

• Vehicles en les categories N2,N3 i M3 que comprin un 
vehicle nou poden optar de 6 mesos de prorroga per 
fer front a les demores en l’entrega

Automàtica
15 

DIES



• Es tracta, sens cap dubte, d’un dels projectes tecnològics supramunicipals

més ambiciosos del sud d’Europa. Actualment s’estan abordant els

següents eixos:

C
À

M
A

R
ES • Més de 120 

càmeres en 
funcionament

• Sistemes de 
control 
embarcades

G
ES

TI
Ó

 M
ET

R
O

P
O

LI
TA

N
A

• Portal 
metropolità 
exempcions

• Gestió de dades 
estadístics de 
ZBE

• Avaluació 
permanent

IN
FO

R
M

A
C

IÓ

• Prova pilot 
sistemes 
d’informació

• Panells de 
missatges 
variable

3 | PROJECTE TECNOLÒGIC
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Manageme
nt Platform
Backoffice

Back-end Plataforma ZBE

API/Serveis Web

BBDD ZBE
(1 month)

> 100 LPR 

càmeres

SISTEMA DE CONTROL

LPR vehicle

Business 
Intelligence

Platform

Police web-

app

CAPTION 
SYSTEMS

SANCTION 
SYSTEMS

Circulation data

Vehicles no 

autoritzats

Environmental
vehicle 

information

Air Quality Alerts

Metropolitan
Permits Register

INFORMATION 
SYSTEMS

ZBE Data 
Lake

Police
Web-app

3 | PROJECTE TECNOLÒGIC



3 | PROJECTE TECNOLÒGIC

BUSINESS INTELIGENT
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• Lloc web informatiu (zbe.barcelona): El número total de visites acumulades supera els 900.000 

registres. L’eina de consulta d’etiqueta i matricula supera les 3.000 consultes i gairebé 5.000 

trucades mensuals ateses. . (+ 10 mil personas atendidas presencialmente)

• REGISTRE D’USUARIS: Total acumulat +85.000 sol·licituds

4 | REGISTRE METROPOLITÀ



REGISTRE. Sol·licituds de registre per tipologia 



REGISTRE. Percentatge de sol·licituds per canal de recepció

+ Convenis amb COAG, CORREUS i GOVERN ANDORRA



REGISTRE. Evolució de d’autoritzacions diàries per dia de circulació



4 | NOVA SENYALITZACIÓ  ZBE RONDES 2020 + de 40 senyals
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INSTRUCCIÓN DGT

NOV 21/3



5 | SENYALITZACIÓ
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6 | ESTRATEGIA COMUNICACIÓ

NOVA CAMPANYA!!



6 | ESTRATEGIA COMUNICACIÓ
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Darrera enquesta Omnibus a l’AMB:

 El 95% dels enquestats indica que la contaminació és un problema important.

 El 93% de la població coneix la ZBE.

 Gairebé el 70% valora favorablement la ZBE.

Enquesta CIEMAT

 Un 70% de los encuestados considera que la introducción de la ZBE mejorará

la salud de los ciudadanos.

 Más de 6 de cada 10 encuestados (64%) considera aceptable la introducción

de la zona de bajas emisiones de Barcelona.

 La mayoría (80%) valora la ZBE como una medida positiva.

 Más de la mitad de los participantes (53%) cree que se trata de una medida

justa. Los datos del estudio muestran niveles de aceptación similares a los

hallados en estudios recientes en diversas ciudades europeas

7 | PRIMERS RESULTATS DE LA ZBE
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7 | PRIMERS RESULTATS DE LA ZBE
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La proporció de vehicles que circulaven sense distintiu ambiental a la ZBE ha passat del 9-10% durant la primera meitat del 

2020 al 5,0-5,5% al novembre (reducció al voltant del 50% del percentatge de vehicles circulants sense etiqueta a la ciutat de 

Barcelona i al voltant del 40% a la resta de l’AMB). 

7 | PRIMERS RESULTATS DE LA ZBE



Evolució dels factors promitjos
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7 | PRIMERS RESULTATS DE LA ZBE

20 % 11-12 % 8-9 %

Març 2017

Novembre 2019

ZBEAnunci ZBE

Gener 2020

Evolució de la circulació dels vehicles sancionables (moratòries i horari):

Gener 2020

6-8 %

Novembre 2019

160 mil vehicles 
circulants

96 mil vehicles 
circulants

64 mil vehicles 
circulants

60 mil vehicles 
circulants

4-5 %

Desembre 2020

1,5%

30 mil vehicles 
circulants

60 mil vehicles 
circulants

36 mil vehicles 
circulants

4-5%

Sancions

Desembre 2020

2-3 %

1 %

Maig 21

Maig 21



Evolució del factor mig del parc circulant

41
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20 %
8 %

Març 2017 ZBE

Abril 2020

160 mil vehicles 
circulants

60 mil vehicles 
circulants

60 mil vehicles 
circulants

4-5%

Sancions

2-3 %

Maig 21

0,7972

0,0449 

gNOx/km

gPM10/km

5-7 %

Setembre 2020

40 mil vehicles 
circulants

gCO2/km

gBC/km

0,6175 

0,0451  

227,88 

0,009 

4-5%

0,4469

0,0385

200,28

0,0072

4-5%

0,3928 

0,0366  

194,89  

22 % 27 %

-0,4 % 15 %

12 %

20 %

12 %

5 %

2,7 %
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Integració primera corona i ampliació del tribut metropolità als 18 

municipis metropolitans de la segona corona. 

 Homogeneïtzació tarifària a

tota l’AMB

 Reducció del preu del títol de

fins el 50%

 S’estimen fins a 4,6 M de nous

viatges

 Nous ingressos del Tribut

Metropolità









8 | MESURES COMPLEMENTARIES
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T-Verda Metropolitana,  nou títol de transport públic gratuït a 6 zones,  durant 3 anys 

(renovables anualment) per als ciutadans de l’àmbit metropolità que decideixen donar de baixa i 

desballestar el vehicle sense etiqueta ambiental. Més de 11.000 beneficiaris

8 | MESURES COMPLEMENTÀRIES
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8 | MESURES COMPLEMENTÀRIES

Subvencions per a vehicles MÉS CONTAMINANTS I DE

MAJOR IMPACTE:

 Furgonetes (N1): nous ajuts de l’AMB de caràcter

universal i coordinats amb el MOVES

 Autobusos: programa a definir per la

Generalitat.

Programa específic per a Taxis: a definir entre l’IMET

i la Generalitat.

Suport a la DGT i al Ministeri d’Indústria per a

l’aprovació de filtres per a vehicles pesats (N2, N3 i

M3).









La renovació de la flota de transport públic cap a vehicles més nets, híbrids i elèctrics a través de 

la compra de nous autobusos de baixes emissions

Per fer front a l’electrificació de la flota s’estan adaptant 2 cotxeres amb 2 MW cadascuna.

- 82 veh estàndard

- 1 Ha

Ratis:

- 80 veh st./1Ha

- 120 m2/veh st.

8 | MESURES COMPLEMENTÀRIES



Electrolineres, 10 punts de recarrega ràpida instal·lats al territori.

S’acompanya d’una aplicació mòbil per obtenir accés als punts de

recàrrega de la xarxa d’electrolineres de l’AMB.

MWh
2020

240
ESTALVI

t CO2
220

775

54 

Kg NOx

Kg PM

8 | MESURES COMPLEMENTÀRIES



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)

8 | MESURES COMPLEMENTÀRIES



Impuls a la xarxa metropolitana pedalable, la BICIVIA, una xarxa de més

de 550 km de la xarxa, dels quals el 45% ja estan executats.

46 km
subvencionats

des del 2016

8 | MESURES COMPLEMENTÀRIES



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. + de 3.300 bicicletes subvencionades des

del 2014.

Ampliar i potenciar la xarxa de serveis associada a la

bicicleta amb l’objectiu d’assolir 300 estacions Bicibox.

8 | MESURES COMPLEMENTÀRIES



Plataforma metropolitana per a la coordinació de

l’estacionament regulat (11 municipis al 2021) i de la

DUM

Programa d’impuls iniciatives empresarials eco-

logístiques a l’àmbit local.

8 | MESURES COMPLEMENTÀRIES



 Les Zones de Baixes Emissions s’ha convertit en un instrument de política generalitzat
per a regular l’accés als nuclis urbans i restringir el trànsit de la dels vehicles més
contaminants.

 Reduir la contaminació atmosfèrica i descarbonitzar el sistema de transport són els
principals objectius de l’AMB, una visió que es comparteix amb els municipis i que ha
requerit la col·laboració de diferents administracions.

 Potencial tecnològic de la mesura. La instal·lació de càmeres fixes i mòbils permet
economies d’escala en diversos aspectes de control i gestió de la via pública. La
construcció d’una plataforma tecnològica de gestió de la LEZ, escalable en el temps i
multifuncional ha sigut un dels majors reptes.

 Per últim, hem assenyalar que l’aprenentatge és el resultat de la feina en equip i
també la participació en diversos projectes i fòrums de debat europeus. El treball
compartit amb els tècnics municipals i compartir la nostra experiència amb altres
ciutats europees ha sigut un gran aprenentatge positiu.

9 | PRINCIPALS CONCLUSIONS



 La nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obligarà a les ciutats
espanyoles de més de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions
urbanes, per a la millora de la qualitat de l'aire i aconseguir un ambient més
saludable per a la ciutadania d'aquestes 148 àrees urbanes.

 L'escassa implementació de ZBE a Espanya, juntament amb un calendari
exigent -que obliga a aquestes a ciutats per implementar plans contra la
contaminació urbana abans de l'any 2023-, suposa un gran repte.

 La Comissió de Transports, Mobilitat Sostenible i Seguretat Viària de la FEMP en
col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha elaborat una
guia tècnica perquè sigui d'ajuda en el compliment d'aquesta obligació.

9 | PRINCIPALS CONCLUSIONS
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Moltes gràcies


