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S’entén per zona de baixes emissions l’àmbit delimitat per una Administració pública, en exercici de les seves competències, dins del seu
territori, de caràcter continuo, i en el qual s’hi apliquen restriccions d’accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de
l’aire i mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, conforme a la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions d'acord amb el
que estableix el Reglament General de Vehicles vigent.

Llei Canvi Climàtic i Transició Energètica, article 14.3

 MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE I LA SALUT DE LA CIUTADANIA
Reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics i del soroll 

 CONTRIBUIR A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle

 CANVI MODAL CAP A MODES DE TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES
Promoció de la mobilitat activa i recuperació de l’espai públic

 IMPULS DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ÚS DELS MITJASN DE TRANSPORT
Electrificació de la mobilitat

OBJECTIUS

CREACIÓ ZONA BAIXES EMISSIONS

0. QUÈ ÉS UNA ZBE



1.1 AVALUACIÓ QUALITAT AIRE: NO2 ( µg/m3)

VALOR LÍMIT ANUAL DE NO2: 40 μg/m3 

RD 10/2011, de 28  de gener, relatiu a la qualitat de l’aire

DEFINICIÓ 
El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas format per dos àtoms d’oxigen i un de nitrogen, de 
color marronós i amb una olor forta. 

FONTS PRINCIPALS D’EMISSIÓ
La principal font antropogènica és la combustió, tant de tipus mòbil  (trànsit terrestre, aeri i 
marítim) com de tipus estacionari (industrials). La quantitat de NOx emesa depèn de les 
condicions de la combustió i de la quantitat de combustible cremat. 

EFECTES SOBRE LA SALUT
Les afectacions a la salut estan associades al sistema respiratori i la reducció de la 
capacitat pulmonar. Entre les afectacions al medi ambient destaca l’acidificació dels sòls i 
llacs, modificant la seva composició química i causant una pèrdua de vida animal i vegetal. 
En particular, es redueix la fertilitat dels sòls i provoca l’eutrofització de l’aigua. L’afectació 
de l’acidificació també afecta a la corrosió d’edificacions i altres béns culturals. 

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/balancos_i_i
nformes/documentos/estat‐qualitat‐aire‐Catalunya‐NO2‐2021.pdfA la ciutat de Girona la principal font d’emissió de NO2 procedeix del trànsit rodat. 

Aquest contaminant s'utilitza com a indicador de la contaminació atmosfèrica de la 
ciutat.
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CONCENTRACIÓ MITJANA HORÀRIA DE NO2 SEGONS DIA DE LA SETMANA (2019)

9h ‐11h 18h ‐23h 5

9h ‐10h 20h ‐21h

Distribució horària de [NO2]
Valors mitjans anuals (2019)

Distribució horària de [NO2]
Valors mitjans dels mesos d’octubre a març (2019). Condicions desfavorables per 
la dispersió dels contaminants

CREACIÓ ZONA BAIXES EMISSIONS

1.1 AVALUACIÓ QUALITAT AIRE: NO2 ( µg/m3)

1. DIAGNOSI

PERFIL HORARI
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Segons l'estudi de tubs passius de NO2 realitzat durant l'any 2021 (Targa,2021), la
variació temporal promitjada amb dades dels últims 9 anys mostra la gran influència del
trànsit en les concentracions de NO2 a aquesta estació ja que els cicles diaris presenten
dos màxims a les hores puntes de trànsit i les concentracions mínimes són durant els
caps de setmana que és quan hi ha menys circulació. La variació al llarg de l’any segueix
un patró amb concentracions elevades a l’hivern i baixes a l’estiu, perquè durant
l’hivern hi ha més episodis d’estancament d’aire que dificulten la dispersió dels
contaminants, i a més a més, a l’estiu els períodes de vacances fan disminuir molt el
trànsit.

CONDUCTA NO2 ESTACIÓ AUTOMÀTICA XVPCA (2011‐2021) DISTRIBUCIÓ AFLUÈNCIA DE TRÀNSIT GIRONA (2021‐2022)

CREACIÓ ZONA BAIXES EMISSIONS

1.1 AVALUACIÓ QUALITAT AIRE: NO2 ( µg/m3)

1. DIAGNOSI

RELACIÓ NO2 I INTENSITAT DE TRÀNSIT



VALOR LÍMIT ANUAL (PM2.5) : 25 μg/m3

VALOR LÍMIT ANUAL (PM10) : 40 μg/ m3

DEFINICIÓ i FONTS PRINCIPALS D’EMISSIÓ
Barreja de partícules sòlides i líquides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses 
en l’aire. Les partícules amb diàmetre 10micres o menors (≤ PM10) poden penetrar i 
allotjar‐se als pulmons. Les partícules de diàmetre de 2,5micres o menors (≤ PM2.5) encara 
resulten més perjudicials per la salut. 

EFECTES SOBRE LA SALUT
Existeix una estreta correlació quantitativa entre l’exposició a altres concentracions de 
(PM10 y PM2.5) i l’augment de la mortalitat o morbiditat diària i a llarg termini.  La 
contaminació amb matèria particulada té efectes sobre la salut inclús  en concentracions 
molt baixes, de fet, no s’ha identificat cap llindar per sota del qual no s’observin danys per 
la salut. 

https://www.who.int/es/news‐room/fact‐sheets/detail/ambient‐(outdoor)‐air‐quality‐and‐health

A Girona,  una de les principals fonts d’emissió de PM10 i amb major incidència és 
la intrusió de pols africana a l’atmosfera, la persistència de la qual es veu 
afavorida en condicions climatològiques d’anticicló
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1.1 AVALUACIÓ QUALITAT AIRE: PM10

1. DIAGNOSI
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RD 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido

UBICACIÓ DELS SENSORS DE CONTROL ACÚSTIC - 2019 DEFINICIÓ i FONTS PRINCIPALS D’EMISSIÓ
El soroll és una barreja complexa de sons de freqüències diferents, que produeix una 
sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que, amb el pas del temps i per efecte 
de la seva reiteració, pot esdevenir perjudicial per a la salut de les persones.

EFECTES SOBRE LA SALUT
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el 30% de la població de la Unió 
Europea està exposada a soroll per trànsit a l’exterior dels habitatges a nivells superiors a 
55 decibels (dBA) durant la nit. Aquests nivells, segons l’organisme, causen malestar fort.
El soroll excessiu pot produir deteriorament del sistema auditiu,  alteracions a altres 
sistemes de l’organisme o danys psicosocials. 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/el_soroll

CREACIÓ ZONA BAIXES EMISSIONS

1.1 AVALUACIÓ QUALITAT AIRE: SOROLL

1. DIAGNOSI
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Font: PLA DE MOBILITAT URBANA 2014

DESPLAÇAMENTS URBANS

DESPLAÇAMENTS INTERUBANS

CREACIÓ ZONA BAIXES EMISSIONS

1.2 REPARTIMENT MODAL

1. DIAGNOSI



Vehicles més eficients:
• elèctrics de bateria 

(BEV)
• elèctrics 

d'autonomia estesa 
(REEV) 

• elèctrics híbrids 
endollables (PHEV) 
amb una autonomia 
de 40 km

• vehicles de pila de 
combustible.

Vehicles híbrids,
gas o tots dos:
• elèctrics endollables

amb autonomia 
inferior a 40km

• híbrids no 
endollables (HEV)

• vehicles propulsats 
per gas natural i gas 
(GNC i GNL) o gas

• liquat del petroli
(GLP)

Vehicles de combustió 
interna que compleixen 
amb les darreres 
emissions
EURO:  
• turismes i furgonetes 

lleugeres de gasolina 
matriculades a partir 
del gener del 2006

• Turismes i 
furgonetes lleugeres
diésel matriculades
a partir del setembre
del 2015. 

• Vehicles de més de 8 
places i pesants tant 
de gasolina com 
dièsel, matriculats
des del 2014.

Vehicles de combustió 
interna que si bé no 
compleixen amb les 
darreres especificacions 
de les emissions EURO, 
sí que ho fan amb 
anteriors: 
• turismes i furgonetes 

lleugeres de gasolina 
matriculades des de 
l'1 de gener del 2001 

• Turismes i 
furgonetes lleugeres
de dièsel
matriculades a partir
del 2006. 

• Vehicles de més de 8 
places i pesants tant 
de gasolina com 
dièsel, matriculats 
des del 2006.

Vehicles que circulen per Girona
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1.3 PARC DE VEHICLES DE GIRONA

1. DIAGNOSI

VEHICLES MATRICULATS A GIRONA (2021)

VEHICLES QUE CIRCULEN PER GIRONA (21/22)

NÚMERO DE VEHICLES % RESPECTE AL TOTAL

VEHICLES AMB ETIQUETA ZERO 424 0,62%

VEHICLES AMB ETIQUETA ECO 1.903 2,76%

VEHICLES AMB ETIQUETA  C 27.747 40,25%

VEHICLES AMB ETIQUETA  B 21.024 30,50%

SENSE DISTINTIU 17.841 25,88%

TOTAL VEHICLES 68 939
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1.3 PARC DE VEHICLES DE GIRONA

1. DIAGNOSI

VEHICLES MATRICULATS A GIRONA SENSE DISTINTIU (2021)

28%

26%

24%

24%

16%

17%

18%

20%

62%

18%

28%

63%

20%

20%

15%

16%

33%

60%

30%

29%

30%

24%

25%

22%

25%

26%

28%

36%
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DELIMITACIÓ:
S’han de buscar fronteres clarament comunicables, perceptibles i recordables, és a 
dir, ser una àrea fàcilment identificable i reconeixible. 

La delimitació ha de permetre als vehicles que arriben al seu perímetre continuar 
circulant sense accedir a la ZBE

EXTENSIÓ MÍNIIMA
Es justifica que es tracta d’una zona amb característiques adequades per l’actuació, 
que inclou una part significativa de la població, de la superfície del municipi o del 
trànsit de vehicles a motor.

PERÍMETRE
Ha de designar‐se de manera que eviti les formes allargades, que facilitin l’accés a peu 
a qualsevol punt de l’interior de la ZBE des del perímetre 

DIRECTRICES PARA LA CREACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES 

CREACIÓ ZONA BAIXES EMISSIONS

2. ÀREA D’APLICACIÓ
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Moratòria Sentència

HORARI Dilluns – divendres. 7h ‐ 20h

PROHIBICIÓ

Turismes (M1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculats abans del 2000) i els 
dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans del 2005 o 2006).
Motocicletes i ciclomotors (categoria L) anteriors a Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).

Se trata de una medida de máxima restricción, pues no solo implica una prohibición de acceso a la ZBE, sino que 
impide que los vehículos que están dentro de la una puedan circular en los días y horas prohibidos (21)

A partir de l'1 d'abril del 2021, furgonetes (categoria N1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 
(habitualment matriculades abans del 2000) i les dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment 
matriculades abans del 2005 o 2006).

Las medidas limitan directamente la actividad empresarial y profesional del transporte, al restringir su ejercicio en 
la ZBE por vehículos profesionales por razones de estar categorizados como más contaminantes (11)

Si bien el objetivo medioambiental de mejora de calidad del aire  y reducción de la contaminación atmosférica entra 
en las razones de interés general, la mis a jurisprudencia exige que las limitaciones y requisitos que pudieran 
establecerse sean proporcionados y lo menos restrictivos o distorsionadores par ala actividad económica

En el procedimiento de elaboración de la Ordenanza, no se expresa ninguna justificación concreta de este sistema 
transitorio, tanto desde el punto de vista temporal (un año) como desde la perspectiva funcional, pues se excluyen 
las motocicletas (L) y los vehículos turismo (M1), sin consideración a que sean o no profesionales, si bien en la fase 
de información pública se aceptó la inclusión de vehículos profesionales M1 en los casos de vulnerabilidad 
económica del titular del vehículo (...)lo que apunta a que el periodo transitorio inicialmente contemplado con la 
Ordenanza podría ser en exceso reducido a la vista de la intensidad y alcance de las restricciones establecidas (23)

A partir de l'1 de gener del 2022, camions (N2, N3) i  autocars petits (M2) anteriors a la norma Euro 4 
(habitualment matriculats abans de 2006 o 2007). fins  30/06/2022

A partir de l'1 de juliol del 2022, autobusos i autocars (M3) destinats al transport col∙lectiu anteriors a 
la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).

fins  31/12/2023

AU
TO
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N
S

AUTORITZACIONS DIÀRIES
Per a un accés esporàdic a la ZBE Rondes de Barcelona amb un màxim de 10 dies de circulació
autoritzada per any

No aparece suficientemente justificado que los residentes dispongan de las mismas autorizaciones que los no 
residentes, pues su situación es totalmente distinta desde el punto de vista de las necesidades de uso del vehículo 
por la ZBE tal como queda expuesto (25)

EXEMPCIONS
Per a vehicles especials, com els destinats al transport de persones amb mobilitat reduÏda o a serveis
d'emergència o essencials.

Estas circunstancias podrían justificar un régimen transitorio de mayor prolongación temporal, precisamente por 
tratarse de servicios de los que no se puede prescindir por su naturaleza, pero en ningún caso se justifica una 
dispensa o exención permanente (20)

VEHICLES ESTRANGERS

Els vehicles registrats fora d’Espanya no estan classificats segons els criteris de l’etiqueta ambiental 
de la DGT. És per això que tots els vehicles estrangers s'han d’inscriure al Registre metropolità per 
circular per les ZBE de la metròpolis de Barcelona. Els vehicles que compleixin els requisits ambientals 
obtindran una autorització de llarga durada per circular per les ZBE de la metròpolis de Barcelona.
Els titulars de vehicles que no compleixen els requisits ambientals i que no estiguin en moratòria 
poden sol∙licitar la inscripció com a vehicles estrangers que hi accedeixen esporàdicament. Es poden 
fer servir fins a 10 autoritzacions diàries l’any per circular per les ZBE

VEHICLES ESPECIALS ANNEX 4 La exención puede justificarse por el coste de adaptación del propio vehículo (25)

PROVES DINÀMIQUES EN 
TALLERS DE REPARACIÓ

Els tallers de manteniment i reparació de vehicles poden sol∙licitar la inscripció de vehicles al Registre 
metropolità i autoritzacions per dur a terme les proves necessàries als vehicles que tinguin en 
custòdia o bé fer el desplaçament del vehicle a una estació ITV.

ACTIVIATS AMB 
AUTORTIZACIÓ MUNICIPAL

Els vehicles que tinguin una autorització municipal específica per prestar serveis en activitats 
singulars o en esdeveniments extraordinaris a la via pública i que no tinguin distintiu ambiental han 
de sol∙licitar la inscripció al Registre per poder circular per les ZBE de la metròpolis de Barcelona.

CREACIÓ ZONA BAIXES EMISSIONS

3.RESTRICCIONS

EL CAS DE BARCELONA (GENER 2022). CONSIDERACIONS



Annex  4. Vehicles que presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés a la ZBE. Annex II RGV

Escola de conductors Automòbil destinat a les pràctiques de conducció

Porta‐vehicles Vehicle especialment adaptat per al transport d'un altre o altres vehicles.

Blindat Vehicle destinat al transport de persones i/o mercaderies, de caixa tancada reforçada especialment amb un blindatge

Cisterna isoterma Cisterna construïda amb parets aïllants que permeten limitar els intercanvis de calor

Cisterna frigorífica Cisterna isoterma proveïda d'un dispositiu de producció de fred individual o col∙lectiu

Cisterna calorífica Cisterna isoterma proveïda d'un dispositiu de producció de calor

RTV Vehicle especialment condicionat per emissores de ràdio i/o televisió

Taller o laboratori Vehicle condicionat per al transport d'eines i peces de recanvi

Biblioteca Vehicle adaptat i condicionat de forma permanent per a la lectura i exposició de llibres

Tenda Vehicle especialment adaptat i condicionat de forma permanent per a la venta d'articles

Grua d'arrossegament Automòbil equipat per l'arrossegament d'un altre vehicle

Grua d'elevació Vehicle equipat amb dispositius que permeten elevar càrregues, però no transportar‐les

Formigonera Vehicle construït per al transport d'elements constitutius del formigó, podent‐se efectuar la seva mescla durant el transport

Vehicle per a fires Vehicle adaptat per a maquinaria de circ o fires recreatives ambulants

Extractor de fangs Vehicle dotat d'una bomba d'absorció per a la neteja de pous negres i embornals.

Autobomba Vehicle equipat amb una autobomba de pressió per a moviment de materials fluidificats.

Bomba de formigonar Vehicle autobomba especialment dissenyat per al moviment de formigó fluït

Reg asfàltic Vehicle destinat a escampar i estendre betum asfàltic fluïdificat sobre els diferents paviments

Pintabandes Vehicle utilitzat per pintar les línies de senyalització al sòl

Llevaneus Vehicle de motor destinat exclusivament a retirar la neu de les calçades i camins
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3.RESTRICCIONS


