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1. OBJECTIU 

Aquest informe té per objectiu argumentar la justificació de la idoneïtat d’implantació d’una 
Zona de Baixes Emissions (d’ara en endavant ZBE) a la ciutat de Barcelona des del punt de 
vista de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

2. JUSTIFICACIÓ 

2.1. La qualitat del aire a la metròpolis 

La contaminació atmosfèrica té repercussions rellevants en la salut dels ciutadans metropolitans. 
Si bé les mesures de confinament per reduir la transmissió de la COVID-19 durant la primavera 
del 2020 van comportar reduccions importants de les emissions dels contaminants atmosfèrics, 
especialment del transport per carretera, de l’aviació i del transport marítim internacional, la 
contaminació de l'aire continua tenint importants repercussions en la salut de la població, 
especialment en àrees urbanes.  

Figura 1: principals magnituds de l’impacte de la contaminació en la salut de les persones  

 

Segons el darrer informe de l’Agència Europea del Medi Ambient (Air quality in Europe — 2021 
report, 2021): 
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 Les estimacions de l'impacte sobre la salut de l'exposició a l'aire contaminat indiquen que 
durant el 2019 l'exposició a llarg termini a PM2,5 a Europa va ser responsable 
d'aproximadament 307.000 morts prematures.  

 L'impacte estimat atribuïble a l’exposició a NO2 el 2019 va ser d'unes 40.400 morts 
prematures. 

 L'exposició a O3 troposfèric s’estima que ha causat 16.800 morts prematures el 2019 a 
Europa. 

A l’àrea metropolitana de Barcelona s’excedeixen els llindars de contaminació de NO2 i de PM 
establerts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i constitueixen una amenaça de primer 
ordre en termes de salut pública. Segons l’Agencia Europea del Medi Ambient (EEA) i l’OMS els 
efectes sobre la salut són: efectes sobre el sistema nerviós central (PM), asma i funció pulmonar 
reduïda (PM), malaltia pulmonar obstructiva crònica (PM), efectes sobre el sistema reproductiu 
(PM), efectes al fetge, a la melsa i a la sang (NO2), càncer de pulmó (NO2 i BaP), efectes 
cardiovasculars (PM, SO3, O3), etc. 

L’elevada contaminació atmosfèrica té uns efectes directes sobre la salut de les persones, que la 
comunitat científica ha pogut estimar en més de 3.000 morts prematures anuals a l’entorn 
metropolità.  

La qualitat de l’aire pel que fa a NO2, PM10 i PM2,5, mesurada a les estacions de la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), va millorar arran del descens de la 
mobilitat, tot i que encara se superen els valors legalment establerts per NO2. Com s’ha vist, la 
recessió econòmica i l’aturada de l’activitat durant la pandèmia de la covid han demostrat que es 
poden reduir significativament els nivells de contaminants atmosfèrics amb la reducció del trànsit. 
El repte és no tornar als valors d’immissions d’abans de la crisi pandèmica. 

L’impuls de la reactivació social i econòmica pressiona, de nou, el nostre sistema de mobilitat. El 
panorama de mobilitat és complex, el creixement de l’ús de la bicicleta i els anteriors rècords 
històrics en l’ús del transport públic no són suficients per desincentivar l’ús del vehicle privat. 

Entrant al detall, el transport públic continua recuperant el terreny perdut durant l’època de 
restriccions més contundents per fer front a la covid, però segons dades del mes de novembre del 
2021, l’ús del transport públic és només d’aproximadament el 83 % respecte a les dades d’ús del 
2019 (any anterior a la pandèmia). A més, l’ús de la bicicleta creix a molt bon ritme, ja que durant 
l’any 2021 va augmentat un 15 %.  

Malgrat el bon comportament de la mobilitat sostenible, la pressió de la reactivació social i 
econòmica recau majoritàriament sobre el vehicle privat. Aquesta situació es veu reflectida en 
l’augment de la congestió als accessos i en la cronificació de la mala qualitat de l’aire. 

En el territori metropolità, com en altres aglomeracions urbanes (per exemple les de París, 
Londres, Berlín o Rotterdam), s’han superat, en els darrers anys, els límits de concentració de 
mitjana anual de NO2 i PM10 establerts per la UE per a la protecció de la salut, principalment a 
causa del fort caràcter urbà i de l’elevada densitat de trànsit. Els principals focus emissors 
d’aquests contaminants són el transport, la construcció i alguns processos industrials.  

Els darrers informes, de la Generalitat de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire durant el 2020 i 
sobre les dades avançades de 2021 a Catalunya indica que la combinació d’unes condicions 
bones de dispersió i (sobretot) una gran reducció de les emissions de gasos contaminants a 
causa del descens de la mobilitat associada a la crisi sanitària de la COVID-19 han permès que 
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els nivells de dos dels principals contaminants atmosfèrics, principalment NO2 però també PM10, 
disminuïssin de manera general a tot Catalunya.  

Això no obstant, si veiem els valors de l’informe de la Generalitat de Catalunya, sobre la qualitat 
de l’aire de l’any 2019, observem que la major part dels contaminants compleixen tots els 
objectius de qualitat de l’aire a totes les zones. Pel que fa als contaminants NO2, O3 i PM10 
presenten algun incompliment d’algun objectiu de qualitat de l’aire. Excedir els llindars de 
contaminació establerts per la UE i l’OMS constitueix una amenaça de primer ordre en termes de 
salut pública.  

Més concretament, durant el 2019 es va incomplir el valor límit anual de NO2 a 2 punts de 
mesurament de la Zona de Protecció Especial (ZPE o Àmbit-40) (àrea de Barcelona). Tal com va 
passar l’any 2018, els incompliments han tingut lloc a les estacions de trànsit de Barcelona 
Eixample i Barcelona Gràcia-Sant Gervasi. Es constata que els nivells de NO2 es mantenen 
similars en general, tret de les estacions de la ciutat de Barcelona i alguns municipis de la 
perifèria, on s’aprecia un lleuger descens.  

Tal com s’indica a la normativa de referència, i que es cita a continuació, els mapes 
d’immissions dels dos emplaçaments són representatius a l’efecte de tot l’àmbit ZPE dels 
40 municipis. 

En referència a la fracció PM10 de les partícules en suspensió, s’observa que, en general, pel que 
fa a les mitjanes anuals, els nivells presenten una evolució a la baixa des del 2018.  

Actualment, tot i la millora aconseguida en els nivells d’immissions de contaminants atmosfèrics 
durant la crisi econòmica i la pandèmia de la COVID-19, per la consegüent baixada de la mobilitat, 
durant els anys 2020 i 2021 es va donar compliment als límits establerts per la legislació europea 
(Directiva 2008/50/CE ) per NO2 (40 μg/m3). Tot i així, el mes de setembre del 2021, es va 
detectar un increment dels nivells generals quan la ciutat ja va començar recuperant la seva 
mobilitat després de la pandèmia. 

Pel que fa a PM10 i PM2,5, no se superen els límits establerts per la legislació europea, però sí que 
se superen els recomanats per l’OMS (15 μg/m3 i 5 μg/m3, respectivament). 

Per primera vegada en 15 anys, l’OMS ha actualitzat les recomanacions sobre la qualitat de l'aire i 
ha endurit els llindars de seguretat per als principals contaminants atmosfèrics. Amb els nous 
criteris, Barcelona i els municipis de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona queden 
molt més lluny de complir els estàndards de qualitat de l'aire: 

 Es preveu una transposició gradual dels estàndards fixats per l’OMS als estàndards de la 
UE durant el 2022. 

 En el cas del diòxid de nitrogen, generat sobretot pels vehicles (50 % de mitjana a 
Barcelona i el 67% a l’estació de l’Eixample l’any 2021), passa d'un límit de 40 micrograms 
per metre cúbic a 10, de manera que els cotxes amb motors de combustió se situen més 
encara a la corda fluixa, després que ja se n'hagi limitat l'ús amb la zona de baixes 
emissions. Amb aquesta nova directriu de l'OMS, Barcelona estaria uns 25 punts per 
sobre del que és recomanable. 

 En relació amb les partícules, causades, en gran part, per la crema de combustibles 
fòssils i que ara es consideren el contaminant amb efectes més greus sobre la salut 
(malalties cardiovasculars i respiratòries) les mesures també s'endureixen força: les PM2,5 
estaven fixades a 10 micrograms per metre cúbic i ara s'abaixa el topall a la meitat, a 5 
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(Barcelona està entre 15 i 20). Pel que fa a les PM10, es passa de 20 micrograms per 
metre cúbic a 15 (el valor mitjà de Barcelona està a 25).  

En els darrers anys s’han multiplicat les evidències que relacionen salut i contaminació. Més 
concretament, els estudis relacionen la contaminació atmosfèrica amb diverses patologies:  

 Segons un estudi de l’ONG Ecologistas en Acción, fins a 42 milions d’espanyols respiraren 
aire tòxic l’any 2021, malgrat el descens de la contaminació. 
https://cleancitiescampaign.org/2021/06/22/42-million-spaniards-breathed-toxic-air-last-
year-despite-drop-in-air-pollution/  

 Un estudi del Barcelona βeta Brain Research Center (BBRC) ha detectat que l’exposició a 
la contaminació de l’aire estaria relacionada amb nivells més alts de biomarcadors de la 
malaltia d’Alzheimer. Els resultats de la investigació indiquen, en concret, que una 
exposició més gran a diòxid de nitrogen i a partícules en suspensió de menys de 2,5 
micres (PM2,5) s'associaria amb nivells més alts de deposició de la proteïna beta amiloide 
al cervell, una de les alteracions biològiques que es produeixen en la malaltia d'Alzheimer, 
i així mateix les partícules en suspensió PM10 (d'un diàmetre igual o inferior a 10 μm) i 
PM2,5 es vincularien amb una major acumulació de neurofilaments lleugers (NfL) al líquid 
cefalorraquidi, uns biomarcadors de dany neuronal (Environment International, 2021). 

 Els resultats d'un estudi publicat a l’International Journal of Hygiene and Environmental 
Health el 2017 mostren una associació significativa entre l'exposició a llarg termini a la 
contaminació atmosfèrica (NOx, NO2, PM2.5 i PM10) i l'augment del risc de patir una 
depressió, així com un augment en el consum d’antidepressius. 

 Un estudi (Vall d'Hebron, 2017) constata que quan hi ha més pol·lució, hi ha més 
probabilitats de patir complicacions associades a un atac de cor, com la fibril·lació 
ventricular, i que la mortalitat per infart creix exponencialment. L’estudi posa de manifest 
que en els dies de contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona es produeixen més 
infarts, i que els dies de més contaminació hi ha més atacs de cor greus. Per la seva 
banda, una publicació de l’International Journal of Cardiology de 2017, mostra que si es 
reduís la pol·lució, a Barcelona baixarien un 7,6 % les morts en les primeres 24 hores dels 
infarts més greus.  

 El darrer informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (2019) alerta també de la 
mala qualitat de l’aire de la ciutat. L’estudi indica que el 35 % de la població està exposada 
a nivells anuals de NO2 per sobre del límit legal de 40 μg/m3. Si Barcelona reduís del tot la 
contaminació de l’aire, es podrien evitar anualment al voltant de 2.100 morts, uns 210 
casos de càncer de pulmó i 950 casos nous d’asma infantil.  

 Un treball d’ISGlobal de Barcelona indica que un increment 5 μg/m3 de PM10 a l’aire 
respirat resulta en la pèrdua de gairebé un any de vida (Environment International, 2016). 

 Es constata una afectació negativa en el desenvolupament del infants sotmesos a 
contaminació atmosfèrica a les escoles (Projecte BREATHE) i més hiperactivitat i dèficit 
d’atenció en els adolescents (Environment International, 2016). 

 La contaminació atmosfèrica és la causa de diverses afectacions cerebrals, com ictus o 
accidents cardiovasculars (OMS), malalties degeneratives (Journal of  Alzheimer’s 
Disease, 2015) i diversos problemes de salut mental (JAMA Psychiatry, 2013). 
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 Es constaten múltiples evidències de l’efecte en l’aparell respiratori, com càncers de 
pulmó (OMS), pneumònies (OMS), afectacions pulmonars diverses (Thorax 64, 2009) i 
obstruccions pulmonars cròniques (OMS). 

 Es destaquen diversos estudis sobre impactes en el sistema reproductor (CREAL-
ISGlobal) i sobre afeccions coronàries (Circulation, 2010 i OMS). 

Després de la COVID-19, la consciència pública sobre la preservació de la qualitat de l'aire ha 
augmentat: una enquesta europea va indicar que el 74 % dels ciutadans de Barcelona i Madrid no 
volen els nivells de qualitat de l'aire d’abans de la pandèmia i una gran majoria també va aprovar 
les restriccions de trànsit dels vehicles més contaminants (enquesta de YourGov per la Federació 
europea de onegés Transport and Environment, 2020). A més, diverses proves científiques 
(alguns estudis als Estats Units i a Itàlia) indiquen que les persones que viuen en zones amb més 
contaminació de l'aire tenen taxes de mortalitat més altes en els casos d'infecció per coronavirus. 
Un estudi de la Universitat de Harvard conclou que un augment d'1 mg/m³ de PM2,5 pot augmentar 
la taxa de mortalitat per covid en un 15 %. Aquesta hipòtesi seria consistent amb l'evidència 
prèvia que la contaminació de l'aire és un factor de risc d'infeccions respiratòries, similar a 
l'exposició ambiental al tabac. 

Un estudi del mes d'abril del 2021 de l'Aliança Europea de Salut Pública assenyala que les 
zones de baixes emissions són les mesures més efectives per reduir la contaminació dels 
tòxics locals PM10 i NOx. 

Recordar també que l’Agència Europea de Medi Ambient, ha avalat, a Novembre de 2021, la 
ZBE indicant que l’establiment de la ZBE Rondes redueix gairebé un 30 % les emissions 
contaminants a Barcelona. 

En darrera instancia, es constata que l’estudi “¿En qué medida las políticas de restricción 
del tráfico aplicadas en la ciudad de Barcelona pueden mejorar la calidad del aire?” 
publicat per Science of The Total Environment Volume 807, Part 2, 10 febrero 2022 , 150743 
indica que “solo la Zona de Bajas Emisiones y una reducción de la demanda de tráfico 
reducen efectivamente los niveles generales de NO2” 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721058216) 

 
2.1.1. Causes de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona 

Ateses les característiques de l’àrea metropolitana de Barcelona, cal centrar la protecció jurídica 
de la qualitat del seu aire en les zones urbanes, les zones d’ús residencial, les zones industrials 
que hi ha al voltant i les zones que tenen activitats de construcció, enderroc, etc. 

El transport és un dels principals contribuents de les emissions de NOX i de PM10 a bona part dels 
municipis de l’AMB que pertanyen a les zones de protecció especial (ZPE). Es pot dir que la forta 
dependència del vehicle privat i les elevades concentracions de trànsit en determinats punts del 
territori fan que el transport sigui la causa principal del baix nivell de qualitat de l’aire a l’àrea 
metropolitana. 

L’any 2008, als municipis de l’AMB que pertanyen a les ZPE, el 47,4 % de les emissions de NOx 
les generaven el sector del transport, seguit del sector industrial i del transport marítim. Les dades 
desagregades a escala municipal, però, mostren diferències molt importants entre municipis. En 
dues terceres parts dels municipis de l’àmbit d’estudi, el transport és el principal contribuent de les 
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emissions de NOx, amb més del 50 %. Els municipis on el transport no n’és el principal contribuent 
són majoritàriament els que tenen un pes important de sòl industrial en el total de la superfície 
urbana. 

Pel que fa al pes relatiu del sector del transport terrestre en les emissions de PM10 als municipis 
de l’AMB que pertanyen a les ZPE, l’any 2008 era del 49,7 %. En més del 75 % de municipis, el 
sector del transport n’és el principal contribuent (tres quartes parts del total), excepte en alguns 
municipis, que tenen un fort caràcter industrial i en què les emissions d’aquest sector tenen una 
quota més elevada. 

Per altra banda, respecte les immissions, s’ha comprovat que la influència de la mobilitat 
sobre la contaminació atmosfèrica és més del 50 % en l’àmbit de la zona protecció 
especial, però puja fins al 70 o 80 % en les zones més denses de la conurbació de 
Barcelona. És per això que l’AMB l’any 2020 es va fixar l’objectiu de reduir el 50 % de la 
contribució de la mobilitat a la contaminació de l’aire, amb la intenció de garantir el compliment 
tant dels estàndards europeus com dels que estableix l’OMS.  

 

Figura 2: immissions totals de NO2 als municipis de l’AMB que pertanyen a les zones de 
protecció especial (ZPE) de l’ambient atmosfèric. Any 2008 

 

Tanmateix, cal destacar la contribució del sector industrial. A la ciutat de Barcelona, les 
immissions provinents de la indústria poden suposar fins a un 15 % del conjunt. Alhora, no podem 
oblidar les emissions del sector domèstic (provinents de les calefaccions, l’aigua calenta, etc.), 
entre d’altres.  

En aquest context, l’AMB, en les competències sobre el medi ambient, el transport sostenible i 
l’ordenació del territori, està establint polítiques decidides per a la millora de la qualitat de l’aire en 
benefici de la salut i un major benestar dels ciutadans i ciutadanes d’aquest territori.  
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2.2. Antecedents normatius 

Durant l’últim decenni ha augmentat la conscienciació sobre els efectes perjudicials dels 
contaminants atmosfèrics sobre la salut humana, cosa que ha afavorit la promulgació de noves 
normatives, lleis i polítiques europees i estatals dirigides a reduir les emissions d’aquests 
contaminants. 

2.2.1. Unió Europea 

L’article 37 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, relatiu a la protecció del medi 
ambient, estableix que les polítiques de la Unió Europea integraran i garantiran, d’acord amb el 
principi de desenvolupament sostenible, un alt nivell de protecció del medi ambient i la millora de 
la seva qualitat.  
 
La Carta Europea de salvaguarda dels drets Humans a la ciutat en el seu article 17 disposa que 
els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un medi ambient sa que busqui la compatibilitat entre el 
desenvolupament econòmic i l’equilibri mediambiental i que les autoritats municipals, a fi de 
garantir el dret dels ciutadans a un ambient saludable, han d’adoptar polítiques de prevenció de la 
contaminació i de control del trànsit automobilístic. 

D’altra banda, mitjançant l’Acord de París de 2015 es va aconseguir un pronunciament històric per 
combatre el canvi climàtic i accelerar i intensificar les accions i inversions necessàries per a un 
futur sostenible amb baixes emissions de carboni. En aquest sentit, cal posar de manifest que 
l’objectiu central d’aquest acord és reforçar la resposta mundial a l’amenaça del canvi climàtic, 
sobre la base d’unes àrees necessàries per combatre’l, així com la declaració de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides de 25 de setembre del 2015, mitjançant la qual es va adoptar 
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.  

En l’àmbit europeu és especialment rellevant la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta 
a Europa, mitjançant la qual s’estableixen mesures destinades, entre d’altres, a definir i establir 
objectius de qualitat de l’aire ambient per evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut 
humana i el medi ambient en conjunt.  

En aquesta directiva s’han integrat algunes normatives vigents anteriors (Directiva 96/62/CE, 
Directiva 1999/30/CE, Directiva 2000/69/CE, Directiva 2002/3/CE i la Decisió 97/101/CE) i 
introdueix la mesura de partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2,5) i els 
seus objectius de qualitat de l’aire, així com la necessitat de definir plans i programes per restablir 
els nivells de la qualitat de l’aire en les zones on se superin els valors de referència legislatius. 

El Reglament (UE) 2021/1119 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de juny de 2021 pel qual 
s'estableix el marc per assolir la neutralitat climàtica i es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 
401/2009 i (UE) 2018/1999 («Legislació europea sobre el clima») estableix un objectiu vinculant 
de neutralitat climàtica a la Unió d'aquí a 2050, a fi d'assolir l'objectiu a llarg termini referent a la 
temperatura establert a l'article 2, apartat 1, lletra a), de l'Acord de París, i proporciona un marc 
per avançar en la consecució de l'objectiu global d'adaptació que preveu l'article 7 del dit Acord. 
Aquest Reglament també estableix un objectiu vinculant per a la Unió de reducció interna neta de 
les emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 2030. 

Per aconseguir l'objectiu de neutralitat climàtica establert a l'article 2, apartat 1 de l’esmentat 
Reglament, l'objectiu climàtic vinculant de la Unió per al 2030 consistirà en una reducció interna 
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Segons la pròpia Comissió Europea, es constata que el compliment de la normativa esmentada 
justifica inexorablement la minimització de l’ús dels vehicles de combustió i evidencia la necessitat 
de seguir avançant en el desplegament de polítiques orientades cap a una mobilitat més 
sostenible 

Taula 2: nous límits de contaminació marcats per l’OMS 

 

Per altra banda, cal fer avinent que la Comissió Europa ha incoat un expedient sancionador contra 
Espanya, davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per incomplir els límits legals 
de diòxid de nitrogen (NO2) –un contaminant associat a les ciutats al trànsit rodat– en tres punts 
del país: la ciutat de Madrid, l'anomenada Àrea de Barcelona, que engloba 19 municipis, inclòs el 
de la capital catalana; i l'àrea Vallès-Baix Llobregat, encara que aquesta última ja va complir amb 
els límits legals passat any, que podria donar lloc a sancions econòmiques, evitables si el conjunt 
de les administracions avancen en la implementació de mesures a les zones incloses a 
l'expedient: la ciutat de Madrid, l'àrea de Barcelona i el Vallès-Baix Llobregat.  

Cal destacar que en el marc de l’expedient sancionador, en la darrera vista al TSJUE, 
celebrada el passat mes de febrer de 2022, l'advocada de la Comissió Europea (CE) Eulalia 
Sanfrutos Cano, valorava satisfactòriament la implantació de la Zona de Baixes Emissions 
Rondes de Barcelona, tot apreciant que l’actuació sols afectava el 50% del territori i que 
s’havia demorat massa la seva posada en funcionament. 

2.2.2. Política estatal 

L'any 2008 es va aprovar la Directiva europea 2008/50/CE, transposada al dret intern d’Espanya 
mitjançant el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, que té per objecte, entre d’altres, definir i 
establir objectius de qualitat de l’aire. El Reial decret es desenvolupa a través del Pla nacional de 
qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera 2013-2016, anomenat Plan AIRE. 
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Una de les propostes del Plan AIRE va ser la categorització del parc de vehicles mitjançant 
etiquetes. La Dirección General de Tráfico (DGT) ja ha formalitzat la categorització ambiental del 
parc i tramita les etiquetes per als vehicles.  

Figura 4: etiquetes ambientals de la DGT 

 

El passat 22 de maig del 2021, va entrar en vigor la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i 
transició energètica, amb els objectius d’assegurar que Espanya compleixi els objectius de l'Acord 
de París i alhora descarbonitzar l’economia espanyola d’ara fins l’any 2050. Aquest nou marc legal 
d’àmbit estatal preveu que els municipis de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els 
municipis de més de 20.000 habitants, quan se superin els valors límit dels contaminants regulats 
en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, hagin 
d’establir zones de baixes emissions abans del 2023.  

Per altra banda, cal posar de manifest que l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, disposa que correspon als municipis la competència de restringir la circulació a 
determinats vehicles en vies urbanes per motius mediambientals (lletra g), i l’article 18 del Reial 
decret esmentat preceptua que, quan raons de seguretat o fluïdesa de la circulació ho aconsellin, 
o per motius mediambientals, l'autoritat competent pot ordenar un altre sentit de circulació, la 
prohibició total o parcial d'accés a parts de la via, bé amb caràcter general o per a determinats 
vehicles , el tancament de determinades vies, el seguiment obligatori d’itineraris concrets, o la 
utilització de vorals o carrils en sentit oposat al normalment previst. 

2.2.3. Generalitat de Catalunya 

Arrel de la Directiva 2008/50/CE i del Reial decret 102/2011, la Generalitat de Catalunya va 
declarar, mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, i l’Acord GOV/82/2012, de 31 de 
juliol, zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric  en diversos municipis de les 
comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al 
contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules que presenten uns nivells de qualitat 
de l’aire de diòxid de nitrogen i partícules totals en suspensió d’un diàmetre inferior a 10 
micres superiors als valors límit màxims admissibles que fixa la normativa vigent sobre 
protecció de l’ambient atmosfèric 

El Govern de Catalunya va declarar formalment l’emergència climàtica el mes de maig del 2019 i 
es va unir, d’aquesta manera, a les institucions polítiques d’arreu del món, que han declarat 
formalment una emergència climàtica i ambiental per assolir els objectius en matèria de mitigació 
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establerts a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, i a l’Estratègia catalana d’adaptació 
al canvi climàtic 2013-2020.  

Amb aquesta finalitat, es van assumir, entre altres, els compromisos de reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya, establir un model de mobilitat sostenible i afavorir la 
transició cap a una economia baixa en carboni.  

Concretament, a la Zona Qualitat de l’Aire (ZQA) Vallès-Baix Llobregat on pertanyen 40 municipis, 
històricament s’han registrat superacions dels valors límit de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules 
en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres (PM10) recollits a la Directiva 2008/50/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a 
una atmosfera més neta en Europa. Per aquesta raó, la Generalitat de Catalunya la va incloure en 
la Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de 
maig de 2006 prèviament esmentat; pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i per a les partícules 
PM10; donant així compliment a la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 
atmosfèric que, a més, exigeix en aquesta zona la formulació d’un pla d’actuació amb mesures 
per revertir la situació. 

El mes de gener del 2020 es va celebrar la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica on es va 
dissenyar un full de ruta, a curt i mitjà termini, per afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació 
al canvi climàtic, amb compromisos tant per part del Govern com de tots els agents implicats i 
actualment s’està definint l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2021-2030, que 
constituirà el marc estratègic de referència en les polítiques d'adaptació al canvi climàtic de 
Catalunya.  

En el Pla director de mobilitat del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona 2020-
2025, aprovat per l’Acord de Govern 92/2020, de 14 de juliol, es proposa analitzar la viabilitat 
d’implantar zones de baixes emissions als municipis declarats com a zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, del 23 de maig, i per l’Acord de Govern 82/2012, del 
31 de juliol.  

El Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per mitjà de l'Acord GOV/127/2014, del 24 de 
setembre. Aquest Pla preveu la identificació i delimitació de zones urbanes d’atmosfera protegida 
on s’han d’aplicar mesures que millorin la qualitat de l’aire, com ara la desincentivació de la 
circulació dels vehicles més contaminants incloent-hi les restriccions, la promoció de la mobilitat 
activa i saludable o les flotes de transport públic netes i sostenibles, així com la tarifació de 
l’aparcament en funció del potencial contaminant dels vehicles o la reducció de la contaminació 
atmosfèrica a les zones escolars. Aquestes mesures es preveu que tinguin continuïtat en el nou 
pla de qualitat de l’aire de Catalunya 2021-2025, que es troba actualment en tràmit d’avaluació 
ambiental estratègica. 

Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i 
l’article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atorguen als ens locals territorials, en l’àmbit 
de les seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la potestat 
reglamentària i d’autoorganització. 



 

15 

 

La matèria objecte de la regulació, protecció de la salubritat pública, és de competència local, 
conforme al que estableix, l’article 25 apartat j) de la LRBRL, i concordant del TRLMRLC d’acord 
amb el que estableix l’article 84.2. h) i j) de l’Estatut de Catalunya envers la competència dels 
governs locals sobre la circulació i els serveis de mobilitat i sobre la formulació i la gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient. 

Altrament, l’article 16.4 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera, estableix que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, poden elaborar 
els seus propis plans i programes, amb la finalitat de complir els nivells establerts en la normativa 
corresponent, i els permet d’adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit, entre les quals 
s’inclouen les restriccions als vehicles més contaminants, a certes matrícules, a certes hores o en 
certes zones, entre altres. 

El Govern, alcaldes i alcaldesses de municipis de més de 20.000 habitants, les diputacions, 
entitats municipalistes, gestors d’infraestructures i els principals agents socials i econòmics de tot 
Catalunya van subscriure en Tercera Cimera de la Qualitat de l'Aire del 18 de març de 2022 
l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya. Impulsat pel Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L’acord recull el testimoni de les dues cimeres anteriors 
celebrades els anys 2017 i 2019, i ha ampliat l’àmbit territorial a tot Catalunya. El document 
conformarà el full de ruta per a la millora de la qualitat de l’aire al país, incorporant-se com a 
principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l’aire de Catalunya. Les parts signants han 
acordat fer un pas endavant i assumir el compromís de treballar per implementar ZBE a tots els 
municipis catalans de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025, amb un model general 
comú adaptable a les diferents realitats territorials, socials i ambientals dels municipis. 

2.2.4. Àrea metropolitana de Barcelona 

A l’àrea metropolitana de Barcelona, com un fet comú a les aglomeracions urbanes, es constaten 
superacions dels llindars recomanats per la OMS de la concentració de partícules en suspensió 
(PM2,5/PM10) i diòxid de nitrogen (NO2), i se superen amb relativa freqüència els valors legalment 
establerts. La font principal d’ambdós contaminants és el trànsit de vehicles, que es concentra a 
les ciutats.  

La millora de la qualitat de l’aire es considera una línia fonamental en la política ambiental de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Malgrat que durant els darrers anys s’han fet importants 
esforços per reduir les emissions de contaminants a l’atmosfera, encara persisteixen determinats 
problemes en la qualitat de l’aire, i l’intent de solució ha de formar part de les prioritats en l’agenda 
política de les administracions públiques i en especial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Segons el marc competencial, l’AMB ostenta la competència de la promoció del transport 
sostenible, d’acord amb l’article 14.B apartat f) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Sobre la base d’aquesta competència, s’han dut a terme diferents 
accions.  

El 25 de juliol del 2019 es va signar l'Acord per al Govern de l’AMB del mandat 2019-2023, que en 
els principis d’acció estableix una mobilitat sostenible i de baixes emissions. I més concretament, 
l’esmentat acord defineix, entre d’altres, l’objectiu programàtic següent: 

«Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, amb la millora i el desenvolupament del Pla de 
sostenibilitat de l’AMB. [...] Disminuir la utilització del vehicle privat amb accions com la promoció 
del transport públic i la bicicleta. [...] L’AMB participarà en la gestió de la ZBE Rondes i ajudarà 
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també a posar en servei altres zones urbanes de baixes emissions o d’atmosfera protegida als 
municipis metropolitans.»

Altres documents estratègics i d'actuació sobre la mobilitat en l'àmbit metropolità també assignen 
a l’AMB un paper de suport al desenvolupament de zones de baixes emissions de caràcter local, 
com les propostes del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) 2019-2024, aprovat 
definitivament pel Consell Metropolità el 27 d’octubre de 2020, i el Pla de mobilitat sostenible 
2020-2023, aprovat definitivament pel Consell Metropolità el 30 de juny del 2020.

Tal com es mostra a la figura següent, la proposta del PMMU preveu tres nivells, on la restricció a 
l’ús dels vehicles creix en funció de la contaminació que produeix. 

Figura 6: Proposta del PMMU d’implantació de zones de baixes emissions. Font: AMB

El primer nivell és la implantació d’una zona de baixes emissions metropolitana (ZBEM) que inclou 
els 36 municipis de l’àmbit territorial de l’AMB.

Un segon nivell és una zona de baixes emissions a l’àrea que queda a l’interior de les rondes 
(ZBE Rondes de Barcelona). Cal assenyalar que és una mica més restrictiu, s’estén a l’àmbit de 
les rondes de Barcelona i coincideix amb la zona de més alta contaminació per NO2 i PM10 del 
territori metropolità.

En darrera instància, l’AMB dona suport a tots els municipis del seu àmbit territorial a l’hora 
d’estudiar i definir quins vehicles podran accedir a les zones urbanes d’atmosfera protegida (o 
ZBE urbanes), els quals seran finalment concretats pels ajuntaments i on, a llarg termini, es 
preveu la circulació preferencial de vehicles de baixes emissions. 

El Pla d’actuació metropolità per al mandat 2019-2023 recull una sèrie d’actuacions orientades a 
aplicar la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona l'1 de gener del 2020 i fer-ne un 
seguiment (actuació 11.2.10), impulsar la creació de zones de baixes emissions de caràcter local 
als diferents municipis de l'AMB (actuació 11.2.11) i a desplegar la plataforma tecnològica 
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metropolitana de gestió de la ZBE, el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles 
autoritzats i una ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la gestió metropolitana de les zones 
de baixes emissions (actuació 11.2.9) amb el propòsit d’impulsar la mobilitat sostenible al territori 
metropolità com a element fonamental de la lluita contra la contaminació atmosfèrica generada pel 
trànsit. 

Per fer efectiva l’automatització del control dels vehicles, és molt útil disposar d’un registre 
metropolità comú i coherent amb el que preveuen les disposicions adoptades pels ajuntaments de 
l’AMB, que permeti gestionar les exempcions a les restriccions de manera àgil i efectiva.  

El control del compliment de les restriccions es fa mitjançant sistemes de reconeixement 
automàtic de matrícules que contrasten la informació amb la base de dades del Registre 
d’autoritzacions per saber si el vehicle té autorització per circular aquell dia. 

En aquest sentit, la sessió celebrada el 21 de maig del 2019, per acord del Consell Metropolità, es 
va aprovar el Reglament del Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles 
autoritzats a les zones de baixes emissions, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’11 de juny del 2019, i el 17 de desembre del 2019 es va aprovar definitivament 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la gestió metropolitana de les zones de baixes 
emissions, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 24 de desembre del 
2019. 

Posteriorment, diversos ajuntaments de l’àmbit territorial de l’AMB varen aprovar diferents 
ordenances a fi de restringir la circulació de determinats vehicles als termes municipals respectius 
de l’àmbit de ZBE Rondes: 

(i) Ajuntament de Barcelona: Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats 
vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire, 
aprovada definitivament el 20 de desembre del 2019 i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (d’ara endavant, BOPB) el 31 de desembre del 2019. L’Ordenança es 
va modificar el 18 de març del 2020 i es va publicar en el BOPB el 20 de març del 2020. 

(ii) Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat, aprovada definitivament el 29 de gener del 2020 i publicada 
en el BOPB el 3 de març del 2020. 

(iii) Ajuntament de Cornellà de Llobregat: Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire, 
aprovada definitivament el 29 de gener del 2020 i publicada en el BOPB el 6 de febrer del 
2020. L’Ordenança es va modificar el 23 de juliol del 2020 i es va publicar en el BOPB el 28 
de juliol del 2020. 

(iv) Ajuntament d'Esplugues de Llobregat: Ordenança reguladora de la restricció de la circulació 
de determinats vehicles al sector de la ciutat situat dintre de l'àmbit de les rondes de 
Barcelona, aprovada definitivament el 15 de gener del 2020 i publicada en el BOPB el 20 de 
febrer del 2020. 

(v) Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: Ordenança de restricció de trànsit per motius 
ambientals, aprovada definitivament el 27 de gener del 2020 i publicada en el BOPB el 6 de 
març del 2020. 

L’aprovació de les vigents normes en seu municipal va determinar la necessitat de modificar el 
Reglament a fi d’adaptar-lo per establir un marc metropolità coherent amb el que preveuen els 
ajuntaments.  

Per aquest motiu, el darrer semestre del 2020 es va procedir a iniciar la modificació del 
Reglament, necessària per incorporar un règim transitori d’aplicació de les disposicions, així com 
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altres qüestions addicionals per fer una gestió eficient del Registre metropolità de vehicles 
autoritzats a circular dins les zones de baixes emissions que han estat detectades amb la gestió 
ordinària del Registre metropolità. D’aquesta manera, les modificacions del Reglament del 
Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes 
emissions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona les va aprovar definitivament el Consell 
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió celebrada el 22 de desembre del 2020 
i es van publicar en el BOPB el 7 de gener del 2021, amb correccions publicades al BOP de 13 de 
Febrer de 2021. 

L’AMB, a través de convenis de cooperació i de l’activitat del Registre metropolità de vehicles 
estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, presenta un paper actiu en el suport al desplegament i gestió de les zones de baixes 
emissions als municipis metropolitans. 

Esquema de referencia a Europa 

La zona de baixes emissions és una política amplament estesa a Europa (més de 200 ciutats 
presenten restriccions i més de 70 han establert ZBE) i és una de les mesures estructurals i de 
gran abast més eficaces. Això no obstant, s’ha de fer amb el consens de tots el agents implicats, 
intentant no perjudicar, però posant la salut dels ciutadans davant d’altres interessos. La zona de 
baixes emissions delimita zones on progressivament s’anirà restringint el trànsit als vehicles més 
contaminants.  

Es tracta de mesures permanents per disminuir efectivament la pol·lució perquè, tot i que els 
ajuntaments treballen conjuntament amb l’AMB mesures per reaccionar davant d’episodis crítics 
de puntes de contaminació, a l’entorn metropolità són les mesures estructurals les que 
garanteixen la millora de la qualitat de l’aire. Així doncs, l’objectiu de la ZBE és reduir l’exposició 
de la població als efectes dels gasos contaminants produïts en gran mesura per la circulació de 
vehicles a l’àmbit metropolità de Barcelona. 

Model europeu adaptat a Barcelona, esquema de referencia a l’Estat 

La implantació de la ZBE Rondes Barcelona ha tingut un elevat grau d’acceptació. De fet, el 95 % 
dels enquestats a l’AMB creu que la contaminació és un problema i un 65 % valora positivament la 
introducció de la ZBE Rondes BCN. (Enquestes Omnibus i CIEMAT) 

Així mateix, l’AMB és un referent estatal pel que fa a les zones de baixes emissions. L’AMB ha 
col·laborat amb la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la 
Federación española de municipios y provincias (FEMP) en l’elaboració de la Guía técnica para la 
implementación de zonas de bajas emisiones. Es tracta d’una guia pràctica, basada en 
l’experiència real de l’AMB, que, juntament amb els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat, ha implantat la 
zona de baixes emissions de Barcelona, que amb més de 95 km2 és la més gran del sud 
d’Europa, amb prop de dos milions d’habitants en cinc municipis.  

El passat mes de novembre de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico va publicar un document de Directrices de creación de Zonas de Bajas 
Emisiones (ZBE) en base al model de ZBE implantat al territori metropolità. 
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3. CONCLUSIÓ 

La contaminació atmosfèrica presenta repercussions rellevants en la salut dels conciutadans 
metropolitans. Si bé les mesures de confinament introduïdes per reduir la transmissió de la 
COVID-19 durant la primavera del 2020 van comportar reduccions importants de les emissions 
dels contaminants atmosfèrics, especialment del transport per carretera, aviació i transport 
marítim internacional; la contaminació de l'aire continua tenint importants repercussions en la salut 
de la població, especialment en àrees urbanes. 

A l’àrea metropolitana de Barcelona s’excedeixen els llindars de contaminació d’NO2 i de PM 
establerts per l’Organització Mundial de la Salut i constitueixen una amenaça de primer ordre en 
termes de salut pública. L’elevada contaminació atmosfèrica té uns efectes directes sobre la salut 
de les persones que la comunitat científica ha pogut parametritzar en més de 3.000 morts 
prematures anuals a l’entorn metropolità. 

Tot i la millora aconseguida en els nivells d’immissions de contaminants atmosfèrics durant la crisi 
econòmica i la pandèmia de la COVID-19 per la consegüent baixada de la mobilitat, encara es 
superen de mitjana anual, els límits establerts per la legislació europea per NO2 (40μg/m3) en 
algunes estacions metropolitanes. Pel que fa a PM10 i PM2,5, no es superen els límits establerts 
per la legislació europea, però sí que es superen els recomanats per l’OMS (15μg/m3 i 5μg/m3, 
respectivament). 

El transport és un dels principals contribuents de les emissions de NOX i de PM10 a bona part dels 
municipis de l’AMB que pertanyen a les Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric. Es 
pot dir que la forta dependència del vehicle privat i les elevades concentracions de trànsit en 
determinats punts del territori suposa que el transport esdevingui la causa principal dels nivells de 
qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana.Per tot això, la ZBE és una mesura recolzada per que va a 
favor dels objectius de l’Area Metropolitana de Barcelona i en conseqüència s’està d’acord en que 
l’Ajuntament de Barcelona la dugui a terme.  

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com a administració amb competències en la protecció 
del medi ambient i en la mobilitat, ha dut a terme iniciatives, en col·laboració amb altres 
administracions, per pal·liar els efectes de la contaminació sobre la salut de la població. 
 
En l’Acord polític per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona (2017) es va 
acordar la posada en marxa de la ZBE Rondes de Barcelona i, s’establien altres zones de baixes 
emissions (ZBEs) no iniciades: 
 

 ZBE a l’Àmbit 40 (Zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, ZPE). 
 ZBE Metropolitana (municipis de l’AMB fora de l’àmbit rondes). 

 
El 25 de juliol de 2017, l’AMB va aprovar les condicions de les restriccions de circulació en la Zona 
de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona en cas d'episodi de contaminació a 
partir de desembre de 2017, consensuades entre l'AMB i els Ajuntaments de Barcelona, 
L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. 
És en aquest acord que es proposa la creació d’una Comissió Permanent i la formalització del 
Protocol o Manual d'Activació de les Restriccions. 
 
Finalment, el passat 1 de gener del 2020, va entrar en funcionament la ZBE Rondes de Barcelona 
de forma permanent i, en conseqüència, els vehicles que no disposen d’etiqueta ambiental de la 
DGT (Zero, Eco, C i B), no poden circular en aquesta zona de baixes emissions. 






