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1. INTRODUCCIÓ  

Abans de l’aplicació de la ZBE a Barcelona hi ha hagut diferents plans i actuacions per part de 

diferents administracions per millorar i intentar l’acompliment dels llindars europeus en qualitat de 

l’aire, concretament PM10 i NO2 ja que aquests dos contaminants són els que han anat superant 

límits europeus en els últims anys al teixit urbà de Barcelona així com d’altres ciutats.  

L’objectiu principal d’aquest informe és mostrar l’anàlisi d’alternatives valorades i l’alternativa 

escollida de zona de baixes emissions que, per una banda, permet millorar la qualitat de l’aire de la 

ciutat, i per l’altre, té en compte i calibra de manera proporcionada l’impacte i afectació a la 

ciutadania de la mesura. 

De manera complementària, l’estudi inclou també un anàlisi de la mobilitat ja que el transport viari, 

tant de persones com de mercaderies, és el factor que té una major contribució en la immissió de 

NO2, un dels contaminants nocius per la salut humana que té superacions constants en dues de les 

estacions de mesura de qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona. De fet estudis realitzats 

demostren que el transport viari era responsable el 72% al 2017 i el 67% al 2021 de la immissió de 

NO2 a l’estació de l’Eixample (una de les que sempre superen nivells admesos). Aquest anàlisi té 

en compte la caracterització de la mobilitat, les infraestructures de transport que li donen servei i el 

potencial de transvasament del vehicle privat a altres modes més sostenibles. A la vegada, es fa 

una breu pinzellada a les competències de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta matèria i a les 

inversions realitzades en modes alternatius al vehicle privat, tot comparant-les amb el cost 

d’implantació de la ZBE de Barcelona.  

Per altra banda, l’estudi inclou també el recull de mesures municipals adoptades per millorar la 

qualitat de l’aire a la ciutat que posen el focus tant en el necessari canvi de model de mobilitat com 

en altres plans i programes destinats de manera específica a la millora de la qualitat de l’aire. El 

recull de mesures s’acompanya també d’una valoració dels objectius assolits, tant en termes de 

reducció de l’ús del vehicle privat, com en la millora específica de la qualitat de l’aire.  

La baixa qualitat de l’aire és un tema d’importància extrema per la salut de les persones i, tot i que 

hi ha persones especialment més vulnerables a una qualitat de l’aire degradada (persones grans, 

infants, persones amb malalties cròniques, etc.); una millora en la qualitat de l’aire és un benefici 

comú ja que repercuteix positivament a la salut del conjunt de la ciutadania i de les persones que 

treballen en aquest territori. 

Però a més cal dir que la mala qualitat de l’aire de Barcelona i altres zones ha portat al Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea a una acusació per trencar "sistemàticament" les normes europees 

sobre els límits de gasos contaminants, legalment vinculants des del 2010. Després d'anys d'avisos, 

Brussel·les va optar el 2019 per la via judicial, ja que les mesures mediambientals adoptades en 

aquestes ciutats eren insuficients i inadequades. 

Per tant, les administracions públiques en benefici de la salut, estan moralment obligades i legalment 

interpel·lades a actuar per millorar la qualitat de l’aire dels seus ciutadans i del seu àmbit territorial 

competencial. S’han desenvolupat estudis de contribució per conèixer el/les principals fonts 

d’emissió que contribueixen a la mala qualitat de l’aire, s’han aplicat mesures enfocades a reduir les 

emissions i les immissions, s’han desenvolupat models de previsió i protocols d’alerta per crear 

avisos a la població en cas de superacions extremes de contaminació. Tot i això cal encara més 

esforç per assolir nivells adequats de qualitat de l’aire. 
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2. RECULL HISTÒRIC DE NORMATIVES I PLANS 

Atenent les dades de qualitat de l’aire i la normativa europea i catalana sobre protecció de l’ambient 

atmosfèric, en data 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, 

que declarava diferents municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona com a “Zones de 

Protecció Especial” de l’ambient atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) (16 

municipis) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) (40 municipis). 

Analitzada l’evolució de les dades de qualitat de l’aire, el 31 de juliol de 2012 mitjançant l’Acord de 

Govern 82/2012, es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, pel contaminant 

diòxid de nitrogen, diversos municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i 

del Vallès Oriental que anteriorment exclusivament estaven declarats zones de protecció especial 

per PM10 (24 municipis). 

Els 40 municipis de les Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric són: Badalona, Badia 

del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, 

Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, la 

Llagosta, Martorell, Martorelles, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montmeló, 

Montornès del Vallès, Pallejà, el Papiol, Parets del Vallès, el Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, 

Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de 

Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Quirze del 

Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, 

Terrassa i Viladecans. D’aquests, els 26 que estan marcats en negreta pertanyen a l’àmbit de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB). 

El Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, és el marc 

normatiu per tal d’avaluar la qualitat de l’aire. Aquest decret desenvolupa els aspectes relacionats 

amb la qualitat de l’aire de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera i incorpora a la legislació estatal la Directiva Europea 2008/50/CE, del 21 de maig de 

2008, relativa a la qualitat de l’aire i a una atmosfera més neta a Europa, a més d’integrar tots els 

reials decrets aprovats anteriorment. 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, aprovat per Acord del 

Govern el 23 de setembre del 2014, va substituir l’anterior Pla d’actuació que va estar vigent del 

2007 al 2014. Aquest Pla estableix 46 mesures a mig i llarg termini per a 8 àmbits diferents: transport 

terrestre i mobilitat; indústria, combustió i cogeneració de potència inferior a 50 MW; generació 

elèctrica de potència de 50 MW o superior; Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat; Port de 

Barcelona; domèstic; sensibilització, formació, informació i comunicació i àmbit fiscal. També 

estableix 5 mesures addicionals en cas d'episodis ambientals i 42 mesures per a autoritats locals, 

5 d'elles específiques per a municipis amb més de 100.000 habitants. El Pla està coordinat i alhora 

és un tema rellevant del Pla de salut pública interdepartamental i intersectorial de Catalunya 

(PINSAP) i també es coordina amb el Pla aire de l’Estat espanyol. 

Finalment en l’àmbit estatal, la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició 

Energètica, estableix a l'article 14 que les restriccions d'accés, circulació i estacionament de 

vehicles s'aplicaran “de conformitat amb la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions 

d'acord amb allò establert al Reglament General de Vehicles Vigent”. Tal com estableix la mateixa 

llei les ZBE han d'estar implantades abans del 2023, on detalla que s'entén per zona de baixa 

emissió a l'àmbit delimitat per una Administració pública, en exercici de les seves competències, 

dins del seu territori, de caràcter continu, i en qual s'apliquin restriccions d'accés, circulació i 

estacionament de vehicles per millorar la qualitat del àrea i minimitzar les emissions de gasos 

d'efecte hivernacle, d'acord amb la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions d'acord amb 

allò establert al Reglament General de Vehicles vigent. Sempre que entri en vigència les ZBE, la 

Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, recull el principi de no regressió a l'article 14.3, el qual 

estableix que, “tota mesura que suposi una regressió de les ZBE existents haurà de comptar amb 

l'informe anterior de l'òrgan autonòmic competent en matèria de protecció del medi ambient”. 
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3. LA PROBLEMÀTICA 

La contaminació de l'aire ambiental exterior és un terme ampli per descriure la contaminació de l'aire 

en ambients a l'aire lliure. La mala qualitat de l'aire ambiental exterior passa quan els contaminants 

assoleixen concentracions prou altes com per afectar negativament la salut humana i/o el medi 

ambient. La contaminació de l'aire urbà és un terme més específic que fa referència a la 

contaminació de l'aire ambiental exterior en àrees urbanes, generalment a les ciutats o als voltants. 

L'exposició a nivells de contaminació de l'aire alts pot causar una varietat de resultats adversos a la 

salut. La contaminació de l’aire pot fer augmentar el risc d’infeccions respiratòries, malalties 

cardíaques, accidents cerebrovasculars i càncer de pulmó. Tant l'exposició a curt termini com a llarg 

termini a contaminants de l'aire s'ha associat amb impactes adversos a la salut. Els impactes més 

severs afecten les persones que ja estan malaltes. Els nens, i els ancians són més susceptibles. 

Reduir els impactes de la contaminació de l'aire a la salut pública requereix abordar les principals 

fonts de contaminació de l'aire, inclosa la combustió de combustibles fòssils del transport, la 

generació d'energia, les pràctiques agrícoles, la crema de residus i cultius, ús ineficient d'energia a 

la construcció, l'habitatge i la indústria manufacturera. 

La reducció dels efectes de la contaminació de l'aire ambiental exterior a la salut requereix la 

intervenció de les autoritats públiques a nivell local, regional, nacional, i fins i tot internacional. A 

nivell individual, les persones també poden contribuir a millorar la qualitat de l'aire triant opcions més 

netes per al transport, ús d'energia, producció d'energia i eliminació de deixalles. 

A més, les ciutats tenen davant un altre repte, aquest d’efectes globals, però que s’han de buscar 

solucions i accions locals. Les ciutats són generadores del 70% de les emissions de gasos d’ efecte 

d'hivernacle (GEH), així que moltes estan adequant la seva agenda per adoptar mesures destinades 

a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), cal garantir però que les mesures 

adoptades per millorar la qualitat de l’aire estiguin també alineades amb les mesures de mitigació 

del Canvi Climàtic. 

 

 Efectes sobre la salut 

El principal problema de la contaminació atmosfèrica és el seu impacte sobre la salut de la 

ciutadania, especialment de la població considerada vulnerable, en què es troben els infants, les 

persones grans i les que pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars, que en conjunt 

constitueix una part important de la població que habita a les ciutats. 

En l’actualitat, hi ha nombrosos estudis que evidencien científicament la relació entre la 

contaminació atmosfèrica i la salut, i particularment la contaminació provocada pel trànsit motoritzat. 

La taula següent en mostra alguns dels més destacats exposats en el informe de ISGlobal, 

“Contaminació atmosfèrica i acústica al barri de Sant Antoni de Barcelona. Informe de revisió de 

literatura científica (2018)”. 
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Taula 1: Impactes en la salut de la contaminació atmosfèrica sobre els quals existeix evidència científica sòlida. 

Impacte en la salut  Referència 

Mortalitat prematura  Beelen et al., 2014, Mueller et al., 2017 

Pes reduït al néixer  Pedersen et al., 2013  

Asma infantil  Khreis et al., 2017  

Naixement prematur Sapkota et al., 2012 

Ictus  Stafoggia et al., 2014  

Preeclàmpsia  Pedersen et al., 2014  

Càncer de pulmó Hamra et al., 2015  

Problemes en la funció pulmonar  Adam et al. 2015 i Gehring et al., 2013  

Infart de miocardi  Mustafić et al., 2012  

Morbiditat i mortalitat cardiovascular  Brook et al. 2010 i Cesaroni et al., 2014  

Hipertensió  Brook i Rajagopalan, 2009  
 

Font: ISGLOBAL. 

Taula 2: Descripció dels efectes sobre la salut humana dels contaminants NO2, PM10 i PM2,5. 

Contaminant Com afecta a la salut 

NO2 Estudis epidemiològics mostren que una exposició prolongada al NO2 augmenta els símptomes 
de bronquitis en nens asmàtics. La reducció de la funció pulmonar també està relacionada amb 
els nivells de NO2 mesurats habitualment a les ciutats d’Europa i d’Amèrica del Nord. 

En concentracions superiors a 200 μg/m3 (valor límit horari) provoca una inflamació significativa 
de les vies respiratòries 

PM10 i PM2,5 L’exposició crònica a les partícules, als nivells d’exposició que hi ha a les zones urbanes i rurals 
dels països desenvolupats fa augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, malalties 
respiratòries i càncer de pulmó. La seva afectació a la salut humana depèn de la seva 
composició i de la seva mida. Les que tenen més impacte són les PM2,5 que tenen una mida 
prou petita per a penetrar fins als alvèols pulmonars. 

 

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

L’any 2013, l’Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer (IARC), organisme 

especialitzat de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va declarar la contaminació atmosfèrica 

com a carcinogen de tipus 1. Específicament, va assenyalar que existeixen evidències suficients 

per a les PM2,5 i que existeix una associació positiva amb l’increment del càncer de bufeta. A més, 

hi ha encara molta recerca a fer per conèixer en profunditat els efectes de les partícules sobre la 

salut de les persones. 

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, en el seu informe “Air quality in Europe – 2018 report”, 

es posa de relleu l’impacte a la salut dels contaminants NO2 i PM10 a la població espanyola. S’estima 

que hi ha entre 9.000 i 28.000 morts prematures anuals i entre 92.000 i 290.000 anys de vida 

perduts, en funció del contaminant i de la concentració de referència considerats. 

Referent als efectes perjudicials a la salut produïts pel NO2, informes de la OMS i altres agències 

adverteixen que l’exposició a concentracions elevades d’aquest compost afecta greument a les vies 

respiratòries produint, entre altres malalties, bronquitis aguda, tos i empitjorament d’al·lèrgies al 

pol·len i a la pols. 
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Imatge 1: Efectes de la contaminació de l’aire en la salut (tots els contaminants) 

 

Font: ISGlobal (https://www.isglobal.org/ca/ciudadesquequeremos)  

 Els valors límits de la UE i de la OMS 

La qualitat de l’aire es mesura al territori amb diferents estacions de vigilància i control de la qualitat 

de l’aire (XVPCA: Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica) disposades a 

diferents parts del territori. Per normativa hi ha d’haver un mínim d’estacions segons determinats 

paràmetres legals, i han d’estar disposades de tal manera que mesurin tant zones industrials, com 

de trànsit com zones allunyades o de fons. Aquestes estacions són les que indicaran quins valors 

de qualitat de l’aire i per cada contaminant s’han assolit en un determinat moment o en un determinat 

període. 

Els valors límits són llindars que queden fixats per la Unió Europea (UE) i tenen relació amb els 

límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La normativa fixada per la UE té 

per objecte assolir objectius de qualitat de l’aire amb un cost econòmic i social acceptable i són de 

compliment obligatori. Els objectius de qualitat de l’aire determinats per l’OMS s’elaboren a partir de 

criteris estrictament sanitaris i són més exigents. No són normes de compliment obligatori, però són 

recomanacions a tenir en compte. 

Al mes de setembre de 2021, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va actualitzar les seves guies 

sobre la qualitat de l’aire. En elles estableix un nou conjunt de valors de referència pels principals 

contaminants. Per els més importants (NO2 i PM) els valors són significativament inferiors als que 

indicava el 2005, donat que des de la publicació de la guia anterior, l’any 2005, la recerca ha 

demostrat que l’impacte sobre la salut era important a nivells més baixos que els que havia 

demostrat anteriorment. 

  

https://www.isglobal.org/ca/ciudadesquequeremos
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A continuació, es mostren els valors límits referents al diòxid de nitrogen (NO2) i a les partícules 

PM10 i PM2,5. 

 

Taula 3: Nivells normatius de la UE per l’acompliment de la qualitat de l’aire per als contaminants NO2, PM10 i 
PM2,5, i recomanacions de l’OMS 

Contaminant Valors de la Unió Europea (UE) 

Valors de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) 

[Guia 2021] 

NO2   

Valor límit horari (VLh) 200 µg/m3 200 µg/m3 

Valor límit diari (VLd) No està regulat 25 µg/m3 

Superacions del valor límit horari 

No es podrà superar en més de 
18 ocasions per any civil 

(percentil 99,8) 

No està regulat 

Superacions del valor límit diari No està regulat 

Es recomana no superar en més 
de 3-4 ocasions per any 

(percentil 99) 

Valor límit mitjana anual (Vla) 40 µg/m3 10 µg/m3 

Llindar d’alerta * 400 µg/m3 No està regulat 

PM10   

Valor límit diari (VLd) 50 µg/m3 45 µg/m3 

Superacions del valor límit diari 

No es podrà superar en més de 
35 ocasions per any civil 

(percentil 90,4) 

Es recomana no superar en més 
de 3-4 ocasions per any 

(percentil 99) 

Valor límit mitjana anual (Vla) 40 µg/m3 15 µg/m3 

PM2,5   

Valor límit diari (VLd) No està regulat 15 µg/m3 

Superacions del valor límit diari No està regulat 

Es recomana no superar en més 
de 3-4 ocasions per any 

(percentil 99) 

Valor límit mitjana anual (Vla) 

20 µg/m3  

(des de l’any 2020,  
abans era 25 µg/m3) 

5 µg/m3 

 

Font: Directiva de la UE 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire ambient i una atmosfera més neta a Europa traslladada amb el RD 

102/2011 i RD 39/2017 i OMS (Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y 

el dióxido de azufre, 2021) 

* Es considera superat el llindar d’alerta quan durant 3 hores consecutives es superi el valor de 400 µg/m3 cada hora a llocs 

representatius de la qualitat de l’aire d’una àrea de, com a mínim, 100 km2 o en una zona o aglomeració sencera. 

 

En definitiva, i centrant el problema en els valors en mitjana anual, ja que els màxims horaris o diaris 

no acostumen a superar límits a Barcelona i entorn, la normativa de la UE estableix uns límits segons 

la barra de color blau fosc de la gràfica següent, mentre que la OMS aconsella els llindars marcats 

en verd. A més la OMS estableix diferents objectius progressius per assolir finalment el llindar 

desitjable (AQG level), i que vindria a ser el mínim nivell de contaminació sota el qual ja no es troben 

evidències d’efectes nocius per la salut. A més a la gràfica següent, a part dels límits Europeus i 

recomanacions de la OMS, també es poden observar la mitjana anual de la pitjor estació de la 

XVPCA a Barcelona (la que ha donat el valor màxim), tant per l’any 2017 (l’any d’anunciar la ZBE), 
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com per el 2019 (l’any previ a l’entrada en vigor de la ZBE) i el 2021 (l’any més recent amb dades 

anuals complertes). 

La reducció de la concentració de contaminants és notable del 2017 al 2019 en NO2. A l’any 2021 

s’assoleix l’acompliment amb NO2 però cal tenir present que encara la mobilitat no ha assolit nivells 

pre-pandèmia, per tant aquest valor es podria incrementar al 2022. 

 

Gràfic 1: Nivells normatius (UE) i recomanats (OMS) del valor mig anual de NO2, PM10 i PM2,5  

 

Font: Barcelona Regional amb dades de la normativa Europeu i del document: WHO global air quality guidelines: particulate matter 

(PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. AQG = Air quality guideline. Es mostren només els 

objectius de la OMS que són iguals o estan per sota dels llindars Europeus. 

 

Per tant cal mantenir les actuals mesures de reducció d’emissions de contaminants per evitar que 

l’increment de mobilitat que s’està experimentant del 2020 (any de restriccions per COVID-19), al 

2021 i 2022 o més enllà pugui repercutir en noves superacions dels llindars Europeus. A més cal 

tenir present que segons la OMS, els nivells actuals Europeus afecten a la salut de les persones 

segons, i els nivells objectiu de protecció a la salut estan fixats a valors per sota dels que marquen 

les estacions de la XVPCA de la ciutat. 

Per últim, cal incidir que el Reial Decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció 

de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, estableix nous “sostres” a les 

emissions de diòxid de sofre, òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils no metànics, amoníac 

i partícules fines PM2,5 per al 2020 i 2030. En el seu annex II, estableix uns compromisos de reducció 

per als NOx, en comparació amb 2005, del 41 % per al 2020 i del 62 % per al 2030. 
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 L’evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona 

A Barcelona, el nombre d’estacions de mesurament de la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de 
la Contaminació Atmosfèrica) a 2021 és de 10 estacions amb 8 punts de mesurament de NO2, 11 
per PM10, 7 per PM2,5 entre d’altres contaminants. 

 

Taula 4: Estacions de la XVPCA amb punts de mesurament d’NO2, PM10 i PM2,5 a Barcelona 

Municipi Ubicació Automàtica Manual 
Tipus 

d’estació 
Tipus 
d’àrea  

Barcelona Ciutadella NO2  Fons Urbà 

Barcelona 
Poblenou (Pl. 
Doctor Trueta) 

NO2 | PM10 PM10 | PM2,5 Fons Urbà 

Barcelona 
Gràcia – Sant 

Gervasi (Gal·la 
Placídia) 

NO2 | PM10 PM10 | PM2,5 Trànsit Urbà 

Barcelona IES Verdaguer  PM10 Fons Urbà 

Barcelona 
Eixample (Av. 

Roma-c/ Urgell) 
NO2 | PM10 PM10 | PM2,5 Trànsit Urbà 

Barcelona Palau Reial NO2 | PM10 | PM2,5 (*)  Fons Urbà 

Barcelona Vall d’Hebron NO2 | PM10 PM10 | PM2,5 Fons Urbà 

Barcelona Pl. Universitat  PM10 | PM2,5 Trànsit Urbà 

Barcelona 
Sants (Jardins de 

Can Mantega) 
NO2 PM10 Fons Urbà 

Barcelona Zona Universitària  PM10 | PM2,5 Fons Urbà 

Font: Generalitat de Catalunya. (*) Mesures automàtiques a partir de setembre 2021. 

 

La immissió de NO2 i de Partícules a les estacions de la XVPCA de Barcelona s’ha anat reduint en 

els últims anys, fruit per una banda de la millora tecnològica dels vehicles, amb la implementació de 

catalitzadors, filtres i vehicles amb menys emissions, o d’altres mesures de reducció d’emissions o 

d’activitats contaminants. 

Tot i que la qualitat de l’aire ha anat millorant, per exemple en PM10 ja no es superen límits des de 
l’any 2010. Referent al diòxid de nitrogen (NO2), també es manifesta una disminució del nombre 
d’estacions que superen el límit del valor mitjà anual, passant de 4 estacions amb superació l’any 
2010, 3 estacions al 2017 i 2 estacions l’any 2019. Tot i això, aquesta baixada no és suficient, ja 
que la UE estableix clarament que no s’ha de superar els nivells permesos en cap de les estacions 
de mesura. Així, arran de l’evolució dels nivells de qualitat de l’aire respecte el NO2 durant el període 
2010-2015, la Comissió Europea va obrir un expedient d’infracció, i el procés va culminar el 4 
de març de 2020, en que la Comissió Europea va presentar la demanda contra l’Estat espanyol al 
Tribunal de Justícia de la UE pel presumpte incompliment sistemàtic dels valors límit de NO2 a les 
zones urbanes de Madrid, Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat. 

Cal mencionar que les dues estacions on en els últims anys s’han donat superacions de la mitjana 
anual de NO2 estan ubicades en zones de trànsit intens de l’àrea de Barcelona (Eixample i Gràcia-
Sant Gervasi) i per tant reflecteixen el comportament d’aquest tipus de font d’emissió, i són 
representatives d’un volum important de població afectada per tractar-se d’un entorn urbà dens. 
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 La població exposada 

La ciutat de Barcelona, arrel de la problemàtica de la baixa qualitat de l’aire, fa anys que treballa 

amb models de dispersió de contaminants que permeten tenir una representació de la qualitat de 

l’aire de manera continua en el territori, a diferència de les estacions de referència de la XVPCA que 

enregistren la qualitat de l’aire de manera puntual sobre el territori. A continuació es mostra un mapa 

d’immissió en mitjana anual de NO2, els punts negres ubiquen les estacions de mesura de la qualitat 

de l’aire oficials de la XVPCA de Barcelona. 

Imatge 2: Mapa d’immissió en mitjana anual de NO2 a Barcelona 2017 

 
Font: Model de contaminació local de Barcelona 2017, Ajuntament de Barcelona i Barcelona Regional 

Una de les avantatges de modelitzar la qualitat de l’aire, a banda de poder preveure la millora en la 

qualitat de l‘aire de diferents escenaris d’actuació, és poder fer anàlisis territorials com l’anàlisi 

d’exposició a la població. Aquest anàlisi resulta del creuament del mapa d’immissions en mitjana 

anual resultant de la modelització, amb el mapa de cens de població. 

Classificant les zones poblades i que a més hi ha superació dels llindars Europeus de la mitjana 

anual de NO2 resulta el mapa d’exposició a la població per Barcelona l’any 2017 (a sota), on cada 

punt representa 10 habitants. Els punts vermells mostren les zones on viu població i tenen uns 

nivells anuals de NO2 per sobre del llindar Europeu de 40 µg/m3. Cal recordar que aleshores ( al 

2017) la OMS també tenia un valor límit recomanat de 40 µg/m3, però aquests valors van ser 

rebaixats per la OMS al 2021 fins als 10 µg/m3, tal com s’ha comentat anteriorment, en aquest 

supòsit pràcticament la totalitat de la població superaria el valor objectiu final de la OMS. 

En el mapa d’exposició a la població següent es pot observar que tot i que van donar superacions 

de nivells anuals 3 estacions a Barcelona (Eixample, Gràcia-Sant Gervasi i Poblenou), gran part de 

la població de Barcelona estava exposada a nivells per sobre dels límits marcats per la UE i per la 

OMS en aquell moment. 
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Cal fer menció que la computació i els recursos necessaris per realitzar les modelitzacions de 

qualitat de l’aire i els mapes de població exposada són elevats, es per aquesta raó que, tot i que 

seria desitjable, no s’acostuma a computar un mapa anualment i en el moment de disseny de la 

ZBE al 2017 es va treballar amb el mapa mes actualitzat i corresponent a la imatge que representava 

el mateix any. 

Imatge 3: Població exposada segons la situació de compliment VLA (vermell) de NO2 al 2017 a Barcelona 

 
Font: Model de contaminació local de Barcelona 2017, Ajuntament de Barcelona i Barcelona Regional 

 La contribució del transport 

La Unió Europea estableix que els models són una eina important en la planificació i avaluació de 

la qualitat de l’aire, tal com indica la Directiva 2008/50/CE de Qualitat de l’Aire. La planificació implica 

la identificació de possibles mesures per reduir emissions i immissions, el desenvolupament 

d'escenaris de mesures efectives per reduir la immissió mitjançant la reducció d’emissions i la 

modelització, la iteració del procés per determinar els escenaris òptims. 

Una altre utilitat de les eines de modelització de la qualitat de l’aire és conèixer la contribució que fa 

cadascun dels sectors sobre els nivells de qualitat de l’aire. Dels anàlisis efectuats al 2017 (que 

tenen similars conclusions per anys anteriors), es reafirmava com especialment són les emissions 

dels vehicles els principals responsables de la mala qualitat de l’aire de la ciutat d’NO2, en aquelles 

estacions de mesura que superen llindars. 

Concretament de la modelització de 2017 s’extreu que per les estacions de l’Eixample i Gràcia-Sant 

Gervasi, el 72% i 59% dels NO2 provenen de les emissions dels vehicles. En altres paraules, és el 

trànsit el principal responsable de la baixa qualitat de l’aire en aquestes dues estacions. Si es fa el 

mateix anàlisi per les altres estacions de la XVPCA de Barcelona, s’obté el gràfic següent, on es pot 
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observar com el trànsit continua sent una part important de la contribució de NO2 a tota la ciutat, 

concretament un 54% en mitjana de tota la ciutat. 

Imatge 4: Contribució de la immissió de NO2 a Barcelona - 2017 

 
Font: Model de contaminació local de Barcelona 2017, Ajuntament de Barcelona i Barcelona Regional 

La modelització de la dispersió de contaminants actualitzada a 2021 permet observar com la 

contribució al NO2 del transport baixa en termes globals a les estacions de la XVPCA de la ciutat, i 

concretament a les estacions de l’Eixample i Gràcia-Sant Gervasi, passa del 72% i 59% de 2017 al 

67% i 52% respectivament. 

Imatge 5: Contribució de la immissió de NO2 a Barcelona - 2021 

 
Font: Ajuntament de Barcelona i Barcelona Regional 

 

Això suposa una baixada en valor absolut de les immissions degudes al transport de 17 µg/m3 i 14 

µg/m3 de NO2 a les estacions de  l’Eixample i Gràcia-Sant Gervasi respectivament, i de 9,7 µg/m3 

la mitjana de les estacions de NO2 de la ciutat. Aquesta baixada respon a les menors emissions del 
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transport viari, ja sigui per millora tecnològica o per menor circulació de vehicles. 

En definitiva una variació del -45% de les immissions del transport viari, tenint en compte que la 

mobilitat del 2017 al 2021 va baixar un -11%, es pot estimar que dos terços de la baixada en 

immissions del viari és per la millora tecnològica dels vehicles més nous i potser també una part 

més petita per diferències meteorològiques, ja que el 2017 va ser un any climàtic advers des del 

punt de vist de dispersió atmosfèrica. 

 

Taula 5: modelització de la contribució en valor absolut del transport viari a les estacions de la XVPCA de 
Barcelona 2017 i 2021 

Mitjana anual de la immissió 
VIARI 
2017 

VIARI 
2021 

VIARI 
Diferència 

VIARI 
variació  

µg/m3 µg/m3 µg/m3 % 

mitjana BARCELONA (*) 22,0 12,1 9,9 -45% 

CIUTADELLA 16,0 9,2 6,7 -42% 

EIXAMPLE 42,5 25,5 17,0 -40% 

GRACIA i SANT GERVASI 30,6 16,5 14,1 -46% 

PALAU_REIAL 16,0 7,2 8,8 -55% 

POBLENOU 16,8 10,2 6,6 -39% 

SANTS 16,0 7,4 8,6 -54% 

VALL D’HEBRON 16,3 8,9 7,4 -45% 

Font: Barcelona Regional (*) mitjana calculada sense l’estació de l’Observatori Fabra 

 

Observant la baixada de les estacions de la XVPCA, es pot veure com les dues estacions van 

enregistrar 21 i 20 µg/m3 respectivament. Per tant una part important, i majoritària, d’aquesta 

baixada ha estat degut a les menors emissions del transport viari. 

 

Taula 6: variació de la immissió de les estacions de la XVPCA de Barcelona 2017 i 2021 

Mitjana anual de la immissió 
TOTAL 
2017 

TOTAL 
2021 

TOTAL 
Diferència 

TOTAL 
variació  

µg/m3 µg/m3 µg/m3 % 

mitjana BARCELONA (*) 42 26 16 -38% 

CIUTADELLA 38 25 13 -34% 

EIXAMPLE 59 38 21 -36% 

GRACIA i SANT GERVASI 52 32 20 -38% 

PALAU_REIAL 32 18 14 -44% 

POBLENOU 44 26 18 -41% 

SANTS 36 22 14 -39% 

VALL D’HEBRON 33 21 12 -36% 

Font: XVPCA. Generalitat de Catalunya. (*) mitjana calculada sense l’estació de l’Observatori Fabra 
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 El canvi climàtic 

Les ciutats tenen endavant un altre repte, aquest però té uns efectes globals i no pas locals. Tot i 

això s’han de buscar solucions i accions locals. Les ciutats són generadores de la majoria d’ 

emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), així que moltes estan adoptant mesures per 

reduir aquests tipus d’emissions. 

Barcelona vol estar a l'alçada de l'emergència climàtica i donar una resposta contundent i, per això, 

es proposa reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle un 50% el 2030 (1.950.000 tones, 

aproximadament) respecte al 1992. Aquests objectius respecte a la mitigació del canvi climàtic estan 

acompanyats per objectius ambiciosos d'adaptació al canvi climàtic, resiliència davant dels seus 

efectes i aquells relacionats amb una transició energètica sostenible que abasti tots els sectors de 

la població independentment dels recursos econòmics, prioritzant doncs la justícia climàtica. 

Tot i que el canvi climàtic no és el principal objectiu de l’anàlisi d’alternatives, si que és una part 

important de les conseqüències de la mobilitat amb combustibles fòssils, i s’ha de garantir que 

mesures adoptades per millorar la qualitat de l’aire no vagin en contra de les accions adoptades per 

reduir els GEH. 

Així, accions pensades per millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, com reduir el nombre de vehicles, 

que els que circulin siguin més nets ja sigui perquè són més nous i per tant més eficients o perquè 

utilitzen fonts d’energia neta, són accions que a més de millorar la qualitat de l’aire també ajuden a 

afrontar el canvi climàtic al reduir també les emissions de GEH. 
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4. MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT 

 La mobilitat com a principal generador de la contaminació 

atmosfèrica 

Tal i com s’acaba de veure el transport té una contribució molt important tant en termes d’immissions 

de NO2 com de partícules PM10 i també de CO2.  

Pel que fa a la contribució del sistema viari, el millor indicador, a partir del qual es calculen les 

emissions, són els veh·km. La següent taula mostra el percentatge de veh·km/any corresponent a 

cada tipologia de vehicle, així com les emissions de CO2-eq, les de PM10 i les de NOx:  

Gràfic 2: Mobilitat (veh·km) i contribució a la contaminació ambiental de cada tipus de vehicle (2021) 

 

 Font: Barcelona Regional a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona. Estimacions calculades amb COPERT 5.3 i sense correccions 

RSD 

Com es pot observar, els vehicles destinats a la mobilitat de les persones (turismes, motos, 

autocars, autobusos, ciclomotors i microcotxes) són els responsables de la major part dels veh·km 

anuals i els majors contribuïdors en termes d’emissions de contaminants ambientals. Així doncs, les 

accions encaminades tant a reduir aquesta mobilitat com a millorar els factors d’emissió, són les 

que tindran un impacte major en la reducció de contaminants ambientals.  

Tanmateix, les mercaderies, amb només un 13% de la mobilitat total, tenen una contribució 

proporcionalment més alta en termes de contaminants. Això es deu, principalment, a la utilització 

de vehicles més grans i en la majoria de casos de combustible dièsel, el qual genera més 

aportacions en termes de partícules en suspensió i NOx. Seguit del sistema viari, els contaminants 

procedents del port i, per tant, derivats majoritàriament del transport de mercaderies, són el segon 

factor antròpic que més contribució té en termes d’emissions.  

Així doncs, les mesures encaminades a reduir la contaminació ambiental derivada de la mobilitat 

han de tenir en compte tant la mobilitat de les persones com la de les mercaderies. En el que segueix 

en aquest capítol es presentarà un breu anàlisi sobre aquestes dues mobilitats, mentre que en el 

capítol següent es parlarà dels plans, programes i estratègies destinats tant a reduir aquestes 

mobilitats com a mitigar-ne els seus efectes des del punt de vista ambiental.  
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4.1.1. La mobilitat de les persones 

A Barcelona els desplaçaments totals al llarg dels últims anys han tendit a incrementar-se. L’any 

2019 es va arribar a un màxim de 7,14 M de desplaçaments, el que significa que els desplaçaments 

es van multiplicar per 1,5 respecte les dades de 2004. Aquest increment dels desplaçaments es va 

veure modificat per la sobtada crisis sanitària de la COVID-19, la qual va tenir un fort impacte en la 

mobilitat dels ciutadans, i va provocar una reducció de gairebé 1,4 milions de desplaçaments en tant 

sols un any1. A partir de 2021 els desplaçaments es comencen a recuperar i és d’esperar que en 

els pròxims anys arribin als valors previs a la crisis sanitària.  

Gràfic 3: Desplaçaments amb origen i/o destí a la ciutat de Barcelona 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades de les sèries històriques d’EMEF.  

En aquest context de creixement de la mobilitat, cal tenir en compte que el nombre de 

desplaçaments interns és significativament major que el de desplaçaments de connexió.  Així, l’any 

2019 la mobilitat interna a Barcelona va generar 5,22 M de desplaçaments, i 2,02 M de 

desplaçaments de connexió entre la ciutat i altres punts del territori.  

Tot i que Barcelona atrau desplaçaments de punts molt llunyans, són en general els municipis més 

propers els que contribueixen en major mesura als desplaçaments de connexió. Els municipis de la 

resta de la primera corona metropolitana tenen diàriament 1,1 M de desplaçaments amb origen i/o 

destí a la ciutat de Barcelona, sent els principals contribuïdors als desplaçaments de connexió. Per 

la seva banda, els municipis de la resta de l’AMB tenen 0,26 M de desplaçaments amb la ciutat, els 

de la resta de la Regió Metropolitana de Barcelona (en endavant RMB) 0,55 M, els de la resta del 

Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (en endavant SIMMB) 0,06 M i els de fora 

del SIMMB 0,05 M.  

Aquestes dades posen de manifest tres realitats importants a l’hora de caracteritzar la mobilitat 

associada a la ciutat de Barcelona: 

- Gairebé tres quartes parts de la mobilitat de Barcelona són desplaçaments interns. 

- La primera corona metropolitana genera més de la meitat de desplaçaments de connexió, i 

juntament amb Barcelona, agrupa fins al 87% de desplaçaments totals. 

- Fora de la RMB els desplaçaments perden pes i només representen el 1,5% del total.  

 

 

 

1 Dades extretes de les Enquestes de Mobilitat en Dia Laborable (EMEF).  
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Gràfic 4: Desplaçaments interns i de connexió amb origen i/o destí Barcelona (any 2019). 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades d’EMEF 2019.  

Aquests desplaçaments interns i de connexió es realitzen seguint unes pautes de repartiment modal 

significativament diferents. Mentre en els desplaçaments interns la major part de la mobilitat es 

realitza en modes no motoritzats (a peu, en bici i VMP), en els desplaçaments de connexió aquests 

modes tenen una representativitat mínima.  

També hi ha diferències molt notables en la proporció transport públic i vehicle privat. En els 

desplaçaments interns, la mobilitat en transport públic és molt superior a la mobilitat en vehicle privat 

(aproximadament el doble), mentre que en els desplaçaments de connexió la relació és més 

igualitària i aproximadament la meitat dels viatges es fan en transport públic i l’altre meitat en vehicle 

privat. És a dir, l’ús del vehicle privat creix amb les relacions de connexió amb el municipi.  

Cal dir també que, tot i que el vehicle privat sigui la modalitat de transport menys freqüent per als 

desplaçaments interns de Barcelona, cada dia feiner de l’any 2019 al voltant de 723.000 

desplaçaments es van fer en vehicle privat dins la ciutat, el que representa fins a un 46% del total 

de desplaçaments en vehicle privat i fins a un 10% del total de desplaçaments. 

Gràfic 5: Repartiment modal dels desplaçaments interns i de connexió a Barcelona per a l’any 2019. 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades d’EMEF. 
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Les dades d’evolució relativa dels desplaçaments per cada mode constaten que la major part de 

l’increment general de la mobilitat s’ha produït en modes actius, tant en els desplaçaments interns 

com en els de connexió. També es constata que els desplaçaments en transport públic i en transport 

privat s’han mantingut estables en els desplaçaments interns (pràcticament no han crescut), mentre 

que en el cas dels de connexió, han crescut tant uns com els altres, en una major proporció en el 

cas del transport públic.  

Gràfic 6: Evolució relativa del repartiment modal dels desplaçaments interns i de connexió a Barcelona.  

 

 

Font: Barcelona Regional a partir de dades de les sèries històriques d’EMEF.  

Per altra banda, la situació de pandèmia ha provocat una important davallada de la mobilitat en totes 

les seves modalitats, i ha capgirat les tendències de repartiment modal, provocant un ús més 

intensiu del vehicle privat en detriment del transport públic. Aquesta situació és just la contrària de 

la desitjada pel que fa al model de mobilitat. Si aquest repartiment modal es manté amb la 

recuperació de la mobilitat els nivells de contaminació poden empitjorar respecte la situació actual.  

Una altre aspecte rellevant des del punt de vista de la mobilitat és el motiu dels desplaçaments. Cal 

tenir en compte que la mobilitat obligada (aquella que es produeix per raó de feina o estudis) és 

aproximadament un terç de tota la mobilitat i que, per tant, bona part dels desplaçaments no estan 

relacionats amb l’activitat econòmica sinó d’altre tipus entre els quals s’inclouen l’oci o les cures.  

Gràfic 7: Motiu dels desplaçaments (obligats i personals) en dades absolutes i relatives  

 

 

Font: Barcelona Regional a partir de dades de les sèries històriques d’EMEF.  

 



 

INFORME D’ALTERNATIVES DE LA ZBE AL MUNICIPI DE BARCELONA 
Setembre 2022 

Finalment, segons les últimes dades disponibles sobre motius d’ús del vehicle privat (EMEF 2017), 

un 40% dels usuaris afirmaven desplaçar-se en vehicle privat per què és més còmode, fet que 

contrasta amb el percentatge d’entre el 7,7% i el 9,0% que l’utilitzen per què no tenen altre remei. 

Així doncs, la comoditat es configura com un dels factors més importants a l’hora de decidir si utilitzar 

el vehicle privat o no, i això ho confirma el fet que les dues respostes més repetides han estat per 

motius de comoditat i de rapidesa.  

4.1.2. La mobilitat de les mercaderies 

Tot i que la mobilitat de les persones és el principal contribuïdor dels veh·km generats, no es poden 

obviar les mercaderies, que també hi juguen un paper important. 

Barcelona és un pol d’atracció molt important d’aquestes mercaderies, trobant-se ben connectada 

a les principals vies d’alta capacitat i disposant de bons accessos, sobretot als principals nodes 

logístics com és el mateix port de Barcelona. Sense anar més lluny, des del port el 83,1% del trànsit 

de mercaderies es va transportar per carretera, tenint un pes baix el ferrocarril. 

A partir d’aquests nodes logístics, les mercaderies arriben als CIMs (Centres d’Intercanvi de 

Mercaderies) i als polígons industrials de l’àrea metropolitana (entre altres), des d’on s’acaben fent 

arribar als destinataris finals. Això s’acaba traduint en etapes de desplaçament o, dit d’una altra 

manera, en kilòmetres recorreguts. 

Gràfic 8: Motius d’ús del vehicle privat (dades de 2017) 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades de l’Enquesta EMEF 2017 
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Taula 7: Etapes de desplaçament en vehicle privat a Barcelona (2018) 

 

Font: BR a partir de dades del PMU 2024 

Les dades del PMU 2024 per a l’any 2018, indiquen que la mobilitat dels vehicles atribuïbles a 

mercaderies representa aproximadament un 20% del total d’etapes de desplaçament que es 

produeixen en la ciutat, el que indica que el sector de la distribució urbana de mercaderies (DUM)  

juga un paper important en la mobilitat. 

Les dades confirmen la importància de Barcelona com a node logístic, ja que l’elevat percentatge 

de les etapes de desplaçaments de connexió posen en evidència la necessitat dels transportistes 

d’accedir a territoris fora de la ciutat per anar a cercar o entregar els productes que transporten. 

Resumidament, la mobilitat de les mercaderies contribueix significativament en la mobilitat de la 

ciutat, i és un important generador de desplaçaments en vehicles pesats, motiu pel qual el sector 

requereix solucions adaptades a les seves necessitats a l’hora de planificar la mobilitat del territori 

urbà i metropolità. 

Malauradament, en el cas de les mercaderies no existeixen enquestes com l’EMEF per als 

desplaçaments de les persones que permetin aprofundir en la caracterització dels desplaçaments, 

els motius, els orígens i destins o els volums transportats, com a mínim a nivell urbà.  

 Infraestructures de transport a l’àmbit de Barcelona 

4.2.1. Competències en matèria d’infraestructures del transport 

En el que segueix es presenten breument les principals competències en matèria d’infraestructures 

del transport a l’àmbit de la mobilitat de Barcelona.   

En matèria de competències cal distingir entre la infraestructura ferroviària i el transport públic de 

carretera (eminentment autobusos). A la vegada, cal distingir també entre les administracions titulars 

de la infraestructura, les titulars del servei, els operadors i l’administració que gestiona el servei.  

Com es pot observar en les següents taules, el desplegament de la infraestructura de transport 

públic ferroviari recau sobretot en l’Estat (en el cas del ferrocarril de rodalies de la xarxa estatal) i la 

Generalitat (en el cas del ferrocarril de rodalies de la xarxa catalana, el tramvia i el ferrocarril 
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metropolità). En aquestes xarxes l’Ajuntament de Barcelona només té competències en la gestió 

del servei però no n’és ni el titular de la infraestructura ni del servei, i per tant la seva capacitat de 

decisió és limitada, sobretot pel que fa a la construcció de nova infraestructura. 

Taula 8: Estructura organitzativa del transport públic ferroviari a l’àrea metropolitana de Barcelona 

 

Font: Diagnosi del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana de Barcelona  

En el cas del transport públic per carretera, les competències recauen sobretot en l’AMB i la 

Generalitat de Catalunya, tot i que l’Ajuntament de Barcelona també té competències en la xarxa  

d’autobusos urbans de Barcelona (i altres municipis), ja que circula pel sistema viari de la ciutat, 

sobre el qual l’Ajuntament té plenes competències. En el cas d’aquests autobusos també té 

competències en la gestió del servei.  

Taula 9: Estructura organitzativa del transport públic per carretera a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

*La Llei 31/2010 preveu el traspàs a l’AMB 

Font: Diagnosi del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana de Barcelona (2015)  

Així doncs, les competències de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transport públic són 

limitades i normalment recauen en administracions de rang superior, eminentment en l’Estat, la 

Generalitat de Catalunya i l’AMB.  
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No obstant, existeixen determinades competències que tenen un impacte significatiu a escala local 

sobretot pel que fa a la mobilitat sostenible i tota la infraestructura viària del municipi que dona servei 

tant als autobusos com als desplaçaments dels vehicles privats motoritzats. En aquesta línia, 

l’Ajuntament no només és el responsable de la infraestructura sinó també de la gestió del trànsit en 

l’àmbit urbà i de la mobilitat de vianants, bicicletes i VMPs.  

4.2.2. Les xarxes de transport 

Vianants i bicicletes 

Les xarxes de vianants i bicicletes són la infraestructura que dona suport a la mobilitat activa. 

Aquesta xarxa és d’especial importància per als desplaçaments interns ja que, com s’ha vist, la 

majoria d’aquests es produeixen en modes no motoritzats. El disseny d’aquestes xarxes sol ser de 

competència municipal amb algunes excepcions, com ara la xarxa ciclable metropolitana, en la qual 

intervé també l’AMB juntament amb els municipis pels quals circula.  

Segons dades de l’AMB, en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, el conjunt de carrers 

exclusius per a  vianants, carrers de prioritat invertida, zones 30, vies ciclables, carrils bici i camins 

verds forma una xarxa viària pacificada metropolitana de més de 1.400 km de vies prioritàries per a 

vianants i bicicletes. 

La majoria d’aquestes vies responen a les necessitats locals de cada municipi, de manera que la 

xarxa resultant té una estructura a vegades inconnexa i limita les connexions entre municipis. Per 

resoldre aquesta situació, l’AMB ha dissenyat, mitjançant el suport dels ajuntaments, el projecte de 

Bicivia, el qual pretén connectar els grans centres generadors de mobilitat de l’àrea metropolitana a 

través d’una xarxa ciclable de 400 km. 

Mapa 1: Situació actual de les xarxes per a la  mobilitat activa (esquerra) i el projecte de Bicivia (dreta). 

 
 

Font: Barcelona Regional a partir de dades de l’AMB 

Xarxa de transport públic ferroviari 

Aquesta xarxa ferroviària és la que aporta major capacitat a la xarxa de transport públic amb origen 

o destí a la ciutat de Barcelona i presenta a dia d’avui aspectes crítics tal i com es veurà més 

endavant. 

El sistema ferroviari que dona servei a la ciutat de Barcelona es configura a partir de la xarxa de 

quatre operadors principals: Renfe Operadora, FGC, FMB i TRAM.  Les diferents xarxes ferroviàries 

tenen una configuració radial amb Barcelona, on conflueixen els diferents operadors i s’hi 

despleguen importants punts d’intercanvi modal. En concret la xarxa es configura de la següent 

manera:  
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Mapa 2: Línies d’Adif, FGC, Tram i Metro en l’àmbit de la RMB 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades pròpies.  

▪ Ferrocarril de rodalies de la xarxa estatal: el titular d’aquesta xarxa és Adif, està operada 

per Renfe i és la xarxa ferroviària més extensa de la RMB i de tot Catalunya. Disposa d’una longitud 

de 1.115,2 km de vies, 204 estacions i 15 línies a tot el territori català. Ofereix serveis de rodalia, 

regionals i llarga distància i és la xarxa que proporciona més capacitat en les connexions 

metropolitanes i més cobertura territorial.  

▪ Ferrocarril de rodalies de la xarxa catalana: aquesta xarxa combina tant els serveis urbans 

com els serveis suburbans i de rodalia. Disposa d’una longitud de 239 km de vies i 97 estacions. 

Tot i que la xarxa és molt menys extensa que la d’Adif, donant servei només al Vallès i a l’àmbit del 

Llobregat, ofereix també una capacitat de transport molt alta. 

▪ Ferrocarril metropolità: la xarxa de metro és el sistema de transport públic que mou més 

passatgers a Catalunya. Compta amb 8 línies explotades per TMB i s’estén en una longitud de 125 

km de vies i 165 estacions, amb una distància mitjana entre parades de 750 metres. El metro de 

Barcelona dona servei tant a la mateixa ciutat com a diversos municipis de la primera corona 

metropolitana. 

▪ Tramvia: la xarxa de tramvia, configurada per donar serveis urbans i suburbans, discorre 

per una plataforma pròpia que comparteix espai amb el trànsit viari en diverses interseccions. 

Disposa d’una longitud de 29,1 km de vies, 56 estacions i 6 línies. Està formada per dues xarxes 

diferenciades (Trambaix i Trambesòs) amb projecció d’unir-se en un futur a mitjà-llarg termini. 

Tot i el bon sistema de transport públic que ofereixen, algunes d’aquestes xarxes estan al límit de 

la seva capacitat des de fa temps. Així, existeixen alts nivells d’ocupació en hora punta en 

determinades línies molt transitades, com són les del Vallès d’FGC o els túnels de Rodalies d’Adif 

de Barcelona, una problemàtica a la qual cal sumar-li un elevat nivell d’incidències vinculat al dèficit 

d’inversió. I no només les Rodalies o els FGC del Vallès presenten saturació en certs moments del 

dia, sinó també algunes línies de metro en els seus trams centrals.    
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Mapa 3: Esquema d’ocupació i capacitat teòrica dels serveis ferroviaris en hora punta matí sentit Barcelona 

 

Font: Barcelona Regional  

 

Xarxa de transport públic per carretera 

Pel que fa a la xarxa d’autobusos, en l’àmbit del SIMMB hi conviuen serveis urbans i metropolitans, 

serveis interurbans amb concessions DGTM (Direcció General de Transports i Mobilitat, serveis 

regulars) i serveis interurbans amb concessions MIFO (llarga distància). Aquests serveis estan 

formats per 797 línies amb una extensió de xarxa de 16.052,3 km de longitud.  

La gestió del sistema de transport públic per carretera metropolità recau en tres grans grups: 227 

línies d’autobusos metropolitans són gestionades per l’AMB, 419 línies autobusos de transport 

interurbà són gestionades per la Generalitat de Catalunya, i finalment existeixen 151 línies de 

transport urbà de competència municipal. 

La gestió del sistema de transport públic urbà per carretera de Barcelona i altres municipis recau en 
l’operador TMB, que segons les dades que aporta gestiona 106 línies d’autobús que circulen per 
una xarxa de 839 kilòmetres distribuïts tant dins la ciutat de Barcelona com en els municipis del 
voltant. El parc de 1.135 autobusos arriba a disposar de 907 vehicles en hora punta, i té una 
demanda de 147,27 milions de viatges, essent la xarxa d’autobusos que capta més demanda de 
totes les que donen servei a la ciutat. 

La xarxa de transport públic per carretera no presenta un grau de saturació tant elevat com la 

ferroviària, però està fortament condicionada per la congestió que pateix el sistema viari.    
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Mapa 4: Xarxa de transport per carretera a l’àmbit de la RMB 

        

Font: Barcelona Regional a partir de dades de la Generalitat de Catalunya, AMB i TMB. 

Xarxa viària 

El conjunt de la RMB disposa d’una xarxa viària d’alta capacitat potent i extensa, d’un marcat 

caràcter radial que provoca encara determinades mancances de connexió a l’hora de crear malla 

entre les principals vies de trànsit. 

Mapa 5: Xarxa viària a la RMB 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades del PTRMB.  
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La xarxa viària d’alta capacitat és fruit de les inversions realitzades entre els anys 70 i principis del 

segle XXI, que van dotar-la de gran capacitat per satisfer la futura demanda que es preveia de la 

mobilitat lligada al vehicle privat. Aquest plantejament ha permès fins al moment poder donar 

resposta al continu creixement de la mobilitat, tot i que actualment les vies d’alta capacitat comencen 

a patir episodis de saturació. 

I és que la consolidació de llocs de residència i treball a la segona corona metropolitana, sovint en 

àmbits dispersos com urbanitzacions o polígons industrials, així com el trànsit de connexió i llarga 

distància, ha provocat un ús intensiu de la xarxa viària, sobretot en l’àmbit de l’àrea metropolitana 

de Barcelona. Les vies d’alta capacitat presenten episodis freqüents de retencions en hores punta 

en bona part dels seus trams i nusos de connexió. 

D’aquesta manera, les connexions viàries metropolitanes no tant sols han de donar resposta a 

l’elevat nombre de desplaçaments laborals i personals dels propis residents del territori, sinó que 

també suporten el trànsit de connexió amb la resta de Catalunya, la península ibèrica i Europa, així 

com el trànsit de llarga distància o de pas generat als principals pols metropolitans com el Port, 

polígons industrials, aeroport, ZAL, etc. 

La sobrecàrrega de la xarxa provoca episodis de retencions en hora punta, així com problemes 

d’accessibilitat a la ciutat de Barcelona i en importants nodes logístics metropolitans i els principals 

centres industrials, especialment a la zona del Delta de Llobregat, on els trànsits es barregen amb 

els de les Rondes. 

Mapa 6: Intensitat mitjana diària i saturació a les vies de l’AMB.  

 
Font: Barcelona Regional.  

Port i aeroport 

Dos importants nodes de transport de la ciutat de Barcelona són el Port i l’Aeroport. El primer és el 

principal node de mercaderies, al que se li suma una important arribada de passatgers en creuers. 

El segon és un important node de passatgers, fortament condicionat per la temporalitat, tot i que 

també cal tenir en compte una constant activitat de la terminal de mercaderies al llarg de l’any. 

D’acord amb el contingut de l’article 149.1.20 de la Constitució Espanyola, correspon a l’Estat la 

competència exclusiva en matèria de “marina mercant i abanderament de vaixells; il·luminació de 

costes i senyals marítims; ports d’interès general; aeroports d’interès general; control de l'espai aeri, 

trànsit i transport aeri, servei meteorològic i matriculació d'aeronaus”. Mitjançant l’Estatut de 

Catalunya de 1979 i més tard la Llei  Orgànica 6/2006 del 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
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d’Autonomia de Catalunya, el govern autonòmic ha intentat modificar aquest marc competencial per 

tal de tenir plenes competències sobre els ports i aeroports, sense èxit.  

En altres paraules, les competències de les infraestructures portuàries i aeroportuàries recauen 

completament en l’Estat, i a efectes legals l’Ajuntament no té marge de maniobra respecte les seves 

corresponents gestions en termes de mobilitat i per conseqüent en matèria de reducció d’emissions. 

 Potencial de transvasament modal i inversions en modes 

alternatius al vehicle privat 

4.3.1. Potencial de transvasament modal del transport privat al transport públic 

A continuació, es mostren els resultats de l’Índex d’Accessibilitat al Transport Públic (IATP) elaborat 

per l’ATM i aplicat a l’àmbit de la RMB. Aquest índex avalua per cada unitat de treball el sumatori 

total de l’accessibilitat als diferents modes de transport públic en funció de les seves possibilitats 

d’accés. Les unitats de treball es corresponen als polígon de qualificació de sòl del Mapa Urbanístic 

de Catalunya. 

L´índex té en compte tres modes d’accés al transport públic: a peu, en bicicleta fins una estació 

ferroviària i en vehicle privat fins un aparcament dissuasiu. També pren en consideració el mode de 

transport, la velocitat comercial, el nombre d’expedicions i la connectivitat directa amb el continu 

urbà de Barcelona o amb les destinacions principals del municipi i la població servida.  

L’índex IATP es plasma com un valor numèric per cadascun dels polígons d’anàlisi. Els valors 

numèrics resultants de l’Índex s’agrupen per rangs i s’assigna un grau d’accessibilitat qualitatiu a 

cada rang. 

Imatge 6: Representació dels 10 nivells d’accessibilitat de l’índex IATP a la RMB. 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades de l’ATM. 
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Tal i com es pot observar al mapa i com és d’esperar, Barcelona és l’àmbit que disposa d’un grau 

d’accessibilitat més elevat, motiu pel qual la majoria dels seus polígons es troben en els rangs 

qualitatius d’accessibilitat entre Excel·lent + i Excel·lent. També hi ha altres municipis de l’àmbit de 

la RMB que tenen una molt bona accessibilitat com són Sabadell, Terrassa, El Prat o Mataró, entre 

altres.  

En base al nivell d’accessibilitat que ofereix l’índex, a continuació es mostra un exercici teòric que 

té per finalitat avaluar la capacitat de transvasament modal del vehicle privat al transport públic per 

als quatre àmbits que aglutinen els principals fluxos de mobilitat amb Barcelona: BCN-BCN (desp. 

Interns), BCN-Primera corona, BCN-AMB, BCN-RMB. 

En primer terme, prenent una mostra aleatòria i representativa de cada àmbit, es procedeix a 

extreure’n els valors d’accessibilitat segons l’índex IATP. A continuació es procedeix a dividir els 

resultats dels percentatges d’accessibilitat en dues categories: “TM possible” i “TM difícil”.  

▪ La categoria “TM possible” recau en aquells polígons que tenen una accessibilitat entre 

Excel·lent + i Bona, des dels quals seria possible un transvasament modal (TM) del vehicle 

privat al transport públic.  

▪ La categoria “TM difícil” recau en aquells polígons que tenen una accessibilitat entre 

Acceptable i Sense accés, i que com que l’accés al transport públic resulta complicat, es 

justificaria l’ús del vehicle privat per als desplaçaments amb aquest origen o destí. 

Els resultats d’aquest anàlisi són els que es mostren a continuació: 

Imatge 7: Graus d’accessibilitat al transport públic per cada àmbit i potencial de transvasament modal 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades de l’ATM. 

Un cop realitzada la valoració per cada àmbit, es procedeix a aplicar els percentatges de “TM 

possible” i “TM difícil” sobre el volum de desplaçaments en vehicle privat que es van realitzar per 

cadascun dels àmbits en un dia feiner de l’any 2019 (dades EMEF 2019). D’aquesta manera, s’obté 

el nombre absolut de desplaçaments en vehicle privat que en termes d’accessibilitat es podrien 

haver evitat utilitzant el transport públic: 
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Gràfic 9: Desplaçaments en vehicle privat amb transvasament modal possible i difícil per a l’any 2019. 

 
Font: Barcelona Regional. 

Els resultats obtinguts posen de manifest que: 

▪ Un 80% dels desplaçaments totals disposaven de bona accessibilitat al transport públic i 

podrien haver prescindit de l’ús del vehicle privat. 

▪ Un 69% dels desplaçaments en vehicle privat es corresponien a desplaçaments realitzats 

dins de la primera corona (interns de Barcelona i de connexió amb la resta de la primera 

corona) que es podrien haver realitzat en transport públic, i amb uns nivells d’accessibilitat 

en la majoria dels casos molt bons o excel·lents.  

▪ Els desplaçaments en vehicle privat interns i de connexió amb Barcelona per a l’any 2019 

s’haguessin reduït de 1,59 M a tant sols 0,3 M si els usuaris del vehicle privat que tenen 

bona accessibilitat al transport públic haguessin apostat per altres modes de mobilitat. En 

altres paraules, si s’hagués produït el transvasament modal, la mobilitat en vehicle privat 

hagués sigut només un 20% de la que es va produir realment. Aquest resultat concorda amb 

les dades de l’EMEF on es mostrava que la major part dels motius d’utilització del vehicle 

privat eren per raons de comoditat i no tant de necessitat. 

4.3.2. Anàlisi d’inversions en modes alternatius al vehicle privat 

Inversions en infraestructures de transport de competència no municipal 

Per tal de veure l’estat de les inversions en matèria de transport públic, s’han revisat les dades 

recollides en el PDI 2011-2020. Tal i com es pot observar en les imatges següents, l’esforç de les 

administracions per invertir en la millora del transport públic és baix en relació a les inversions 

planificades. El percentatge d’obra adjudicada, calculat a partir del la divisió entre l’Import 

d’adjudicació i l’Estimació del cost total, indica que tant sols un 25% de les inversions previstes en 

els diferents programes s’han adjudicat. 

De l’anàlisi de les inversions específiques de la infraestructura ferroviària segons l’administració 

encarregada de la seva consecució, se n’extreu que: 

▪ En termes d’inversió en infraestructura ferroviària, en el període 2011-2020 només s’ha 

adjudicat el 17% del pressupost previst. 

▪ S’aprecia un major esforç financer per part de la Generalitat que, tot i no haver arribat a la 

meitat de la inversió prevista, ha complert amb un 32,4% de l’import adjudicat. Per altra 

banda, l’Estat Espanyol tant sols ha adjudicat un 8,4% de l’import previst en matèria 

d’infraestructura ferroviària. 
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Taula 10: Resum de la inversió per programes, en milions d’euros.  

 
 

Inversions en infraestructures de modes alternatius al vehicle privat 

Aportacions al dèficit d’explotació del transport públic 

L’explotació del sistema de transport públic és sufragada a partir de la tarifació dels desplaçaments 

i de les contribucions financeres per part de diverses administracions compromeses amb el territori 

i la mobilitat. Com que els ingressos recaptats a partir el sistema tarifari són insuficients respecte 

les despeses d’explotació, existeix una forta dependència de les contribucions de les 

administracions per mantenir els serveis que ofereix l’actual sistema de transport públic. 

Al llarg dels últims anys, el cost d’explotació del transport públic ha tendit a incrementar-se, ja sigui 

degut a la progressiva ampliació de la xarxa, la rehabilitació i remodelació de les infraestructures o 

a la modernització dels serveis. És per aquest motiu que les contribucions de les diverses 

administracions que sufraguen els costos d’explotació, també han tendit a incrementar-se, excepte 

en el cas de l’Administració General de l’Estat, que a partir de l’any 2010 redueix la seva contribució 

pràcticament a la meitat i es manté pràcticament constant a partir de l’any 2012. 

Gràfic 10: Evolució absoluta i relativa de les aportacions al dèficit d’explotació del transport públic 

 
Font: Barcelona Regional a partir de dades del Resum del finançament del sistema ATM de Barcelona i completat amb dades de la web 
de l’ATM, apartat Finançament del Sistema de Transport  

 

Taula 11: Resum de la inversió en infraestructura ferroviària per administracions, en milions d’euros.  

 

Font: Memòria Tècnica del Pla Director d’Infraestructures 2011-2020.  
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Es detecta doncs, un esforç financer per part de la Generalitat, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona 

que busca pal·liar la falta de recursos econòmics derivats de la reducció de la contribució de l’AGE 

a partir de 2010. En termes relatius respecte valors de 2003, l’AMB ha multiplicat gairebé per 5 la 

seva contribució, i l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat l’han multiplicat per 3,5;  uns valors 

molt per sota de l’escàs increment aportat per l’Estat, que a data de 2020 presenta valors similars 

als de 2003.  

Fruit també de l’increment constant de les aportacions de les administracions públiques s’ha pogut 

congelar les tarifes des de l’any 2016 i incorporar diverses millores en el servei (incorporació de més 

autobusos, increment del servei d’autobús a l’estiu, recuperació de busos de barri diumenges i 

festius,...). 

Per altra banda, resulta imprescindible assenyalar que l’AMB, en representació i a través del 

finançament aportat dels municipis metropolitans que conformen l’entitat (i que inclou també 

l’Ajuntament de Barcelona), és l’administració que més ha incrementat la seva despesa en el dèficit 

d’explotació del transport públic. 

Inversions en mobilitat sostenible 

Tot i que com s’ha comentat anteriorment, els ajuntaments no tenen competències sobre el 

desplegament de l’oferta de la infraestructura de transport públic de gran escala, sí que disposen 

de partides del pressupost municipal per invertir en actuacions relacionades sobretot amb la 

mobilitat sostenible però també amb el manteniment del sistema viari i la seva gestió. 

En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Mobilitat 

(DSM) de l’Ajuntament de Barcelona indiquen que en els últims 7 anys s’han invertit 16 milions 

d’euros en projectes de mobilitat sostenible, el que es tradueix en gairebé 2 milions d’euros de 

mitjana anual. 

Taula 12: Inversions en modes alternatius al transport privat motoritzat de l’Ajuntament de Barcelona 

Projecte. 
Actuació 

Gerència 
Mobilitat i 

Infraestructures 
BIMSA 

Transferències a 
ATM* 

TOTAL 

2016 1,2 M € 51,3 M € 129,5 M € 181,9 M € 

2017 2,2 M € 27,3 M € 136,6 M € 166,1 M € 

2018 6,2 M € 44,3 M € 157,6 M € 208,1 M € 

2019 0,5 M € 74,3 M € 177,5 M € 252,3 M € 

2020 1,9 M € 56,5 M € 174,0 M € 232,4 M € 

2021 1,2 M € 45,9 M € 179,3 M € 226,5 M € 

2022 2,6 M € 117,8 M € 189,4 M € 309,8 M € 
 

*Corresponen al dèficit d’explotació del transport públic 

Font: Barcelona Regional a partir de dades de la DSM 

L’Ajuntament, a través de l’empresa Barcelona d’Infraestructures i Serveis Metropolitans (BIMSA), 

també ha invertit en actuacions destinades a reduir l’ús del vehicle privat en benefici del transport 

sostenible (Superilles, transformació de grans eixos, instal·lació d’escales mecàniques i ascensors 

en barris de muntanya, ampliació de la xara de carrils bici,...) per valor de 60 M € anuals de mitjana.  

També es pot veure com les aportacions de l’Ajuntament de Barcelona, tant al dèficit d’explotació 

del transport públic, com en inversions de mobilitat sostenible, ha anat incrementant any rere any 

les inversions en modes alternatius al vehicle privat.  
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Tenint en compte les dades de 2021, les despeses del pressupost municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona arriben a la xifra de 3.253,3 M €. Així doncs, els 226,5 M € destinats als modes alternatius 

al vehicle privat, suposen gairebé un 7% del pressupost municipal, un esforç molt important si es 

tenen en compte totes les competències que com a consistori cal abordar.  

Candidatures als fons EU Next Generation 

Tot i que com s’ha comentat anteriorment, l’Ajuntament de Barcelona no disposa de competències 

directes sobre el desplegament de la infraestructura de transport públic, sí que pot contribuir a la 

seva millora i promoció a partir de diferents mecanismes. 

Un d’aquests mecanismes és mitjançant les convocatòries a subvencions de fons Next Generation 

destinades a finançar projectes que compleixin els requisits per participar del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR). Aquest programa atorgava 1.500 milions d’euros a projectes 

presentats per entitats locals o municipis de més de 20.000 habitants, dels quals l’Ajuntament de 

Barcelona va obtenir-ne gairebé 75 milions d’euros i l’AMB 40 milions d’euros més. 

L’Ajuntament es va presentar a dues candidatures, presentant mesures encaminades a la compra 

de vehicle elèctrics, instal·lació de punts de recàrrega, connexió dels tramvies per la Diagonal, 

control de la ZBE, ampliació de la xarxa de carrils bici o desenvolupament del projecte Superilles, 

entre d’altres. Per altra banda, la candidatura de l’AMB presentava mesures com l’impuls al 

desplegament de la ZBE al territori metropolità, l’ampliació de les capacitats tècniques de la ZBE, 

millores en els intercanviadors o desenvolupament del projecte de bicicleta pública metropolitana, 

entre d’altres. 

Així doncs, en els pròxims anys, els fons Next Generation permetran donar un fort impuls també a 

la mobilitat sostenible que se sumarà als importants esforços econòmics que l’Ajuntament de 

Barcelona ja està fent en els modes alternatius al vehicle privat.  

Recursos necessaris per a la implantació de la ZBE de Barcelona 

Per últim, i només per tenir un ordre de magnitud, a continuació es mostren els recursos necessaris 

per a la implementació de l’ordenança de la ZBE de Barcelona que va entrar en vigor de manera 

permanent l’any 2020.  

Taula 13: Costos d’implantació de la ZBE de Barcelona 

Concepte Import 

Registre metropolità de vehicles 150.000 € 

Procés de comunicació i difusió 258.643 € 

Sistema de control 1.053.475 € 

Total 1.462.118 € 

Font: Barcelona Regional a partir de dades de la Memòria d’impacte pressupostari i fiscal relatiu a l’avantprojecte d’ordenança de  
restricció de la circulació de determinats vehicles a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona 

Com es pot observar, el cost d’implantació de l’ordenança suposa aproximadament 1,5 M € en 

concepte de la creació del registre metropolità de vehicle, el procés de comunicació i difusió i la 

implantació del sistema de control. A aquests costos caldria afegir-li els derivats del seguiment dels 

efectes de l’establiment de la ZBE així com la gestió dels possibles expedients sancionadors 

derivats de les infraccions, amb un impacte pressupostari menor.  

Així doncs, la implantació d’una mesura com la ZBE, amb una incidència directa sobre la reducció 

dels contaminants ambientals, té un cost molt baix si es compara amb les inversions destinades als 

modes alternatius al vehicle privat. Tot i aquesta afirmació, cal tenir en compte que les inversions 

en els modes alternatius, tot i que amb una gran despesa pública, són absolutament necessàries 

per garantir un nou model de mobilitat més sostenible i més saludable per les persones.  
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 Conclusions 

Tal com s’ha vist, tant la mobilitat de les persones com de les mercaderies són responsables de 

bona part de les emissions de contaminants ambientals. Amb tot, les administracions tenen més 

capacitat d’incidència en la mobilitat de les persones que de les mercaderies donat que poden oferir 

alternatives a la mobilitat en vehicles privats motoritzats.  

La mobilitat de les persones ha anat augmentant de manera progressiva en els darrers anys fins 

l’arribada de la pandèmia, amb increments molt notables sobretot produïts amb modes actius. La 

major part de la mobilitat amb origen i/o destí a la ciutat de Barcelona es produeix amb els territoris 

més propers, tant dins de la pròpia ciutat com amb la resta de municipis de la primera corona 

metropolitana. Aquest territori és, per altra banda, el que disposa de millor accessibilitat en transport 

públic i per tant el que disposa de més alternatives al vehicle privat.  

Aproximadament la meitat dels viatges de connexió amb Barcelona es produeixen encara en vehicle 

privat així com una part important dels desplaçaments interns. L’anàlisi de les dades de mobilitat i 

el creuament amb l’índex IATP mostren que gairebé el 80% dels desplaçaments derivats de la 

mobilitat de les persones tenen alternatives raonables en transport públic, una dada que també 

corrobora l’enquesta EMEF on el principal motiu per a l’ús del vehicle privat és la comoditat i el 

temps. Cal tenir en compte també que la major part de la mobilitat derivada de les persones es 

produeix per motius personals i no per motius de feina o estudis (mobilitat obligada) i que per tant 

qualsevol mesura que s’apliqui a la reducció del vehicle privat té un impacte relatiu en termes 

econòmics.  

Si s’analitzen les competències municipals en matèria d’infraestructures, s’observa com 

l’Ajuntament de Barcelona té poca capacitat per decidir, especialment pel que fa als modes 

ferroviaris que són els que aporten més capacitat de transport al sistema.  

Tot i el potent sistema de transport públic que disposa la ciutat, tant les xarxes de transport públic 

com la xarxa viària presenten nivells de saturació importants en determinats punts que influeixen en 

la decisió dels usuaris d’utilitzar uns o altres modes. En aquesta línia, la xarxa ferroviària, és la que 

pateix de manera més acusada aquests efectes. Així, algunes de les línies de rodalies, de metro i 

dels FGC estan saturades des de fa temps i les inversions previstes presenten un ritme d’execució 

molt baix en relació a la planificació prevista.  

L’anàlisi de les inversions que s’ha realitzat mostra un dèficit d’inversió de les administracions 

competents que situa les inversions pendents en transport ferroviari en més de 8.500 M €, una 

inversió francament important que les successives crisis econòmiques han anat agreujant.  

Si s’observen les inversions de l’Ajuntament de Barcelona a les alternatives al vehicle privat, es pot 

veure com aproximament un 7% del pressupost municipal (uns 226,5 M € per a l’any 2021) es 

destina a aquest fi, tenint en compte les aportacions al dèficit d’explotació del transport públic així 

com altres inversions efectuades per la Gerència de mobilitat i infraestructures i BIMSA. Si aquest 

valor es compara amb els 1,4 M € d’inversió per a la implantació de la ZBE, es pot valorar de manera 

molt positiva aquesta mesura i, a més, amb un impacte directe sobre la millora de la qualitat de 

l’aire.  
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5. MESURES MUNICIPALS ADOPTADES PER MILLORAR LA 

QUALITAT DE L’AIRE 

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les seves competències, ha recollit en diversos plans i 

programes tot un seguit de mesures encaminades tant a l’assoliment d’un canvi en el model de 

mobilitat com a la reducció de les emissions de gasos contaminants de manera més específica.  

En aquesta línia, els plans de mobilitat urbana (PMU) de Barcelona són el principal instrument de 

planificació de la mobilitat a escala local, mentre que el pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) 

abasta un àmbit territorial molt més gran que afecta als 36 municipis de l’AMB, incloent Barcelona. 

Complementaris a aquests plans, l’Ajuntament de Barcelona disposa també de dues estratègies 

específiques per abordar, per una banda, la distribució urbana de mercaderies (DUM) i, per l’altra, 

per definir un full de ruta per a l’impuls de la mobilitat elèctrica a la ciutat.  

En relació a les mesures específiques per reduir la contaminació ambiental, tant la ciutat com l’AMB, 

han dissenyat també diversos plans i programes relacionats amb la millorar de la qualitat de l’aire, 

el canvi climàtic i mesures específiques contra la contaminació atmosfèrica.  

En el que segueix en aquest apartat, es fa un resum de les propostes que plantegen tots aquests 

plans, fent especial incidència en els temes més relacionats amb la millora de la qualitat de l’aire. A 

la vegada es mostren també els resultats en termes de reducció de la mobilitat privada motoritzada 

i de l’evolució de la qualitat de l’aire.   

 Els plans de mobilitat urbana 

5.1.1. Àmbit metropolità: PMMU 

El PMMU 2019-2024 és un pla estratègic i d’actuació sobre la mobilitat que es desenvolupa a partir 

de la necessitat de disposar d’un instrument de planificació de la mobilitat específic i adequat a les 

característiques del territori de l’àrea metropolitana de Barcelona. El PMMU contempla un total de 

102 mesures integrades en 6 eixos estratègics: 

Principals mesures del PMMU 2019-2024 

A Model urbà i xarxes metropolitanes de mobilitat 

Integra mesures que fomenten un model urbà i de planejament urbanístic sostenible, alhora que 

recull les actuacions en infraestructures de mobilitat prioritàries i necessàries per a fomentar un 

major ús dels mitjans sostenibles i una millor eficiència en la mobilitat diària metropolitana. 

B Carrers segurs, saludables i equitatius 

Aquest eix integra mesures que revaloritzen l’espai públic com espai de convivència i que milloren 

l’habitabilitat urbana, donant el protagonisme a tots els ciutadans equitativament i potenciant els 

modes menys contaminants. 

C Transport públic integrador, eficient i de qualitat 

Aquest eix estratègic integra mesures que intensifiquen la competitivitat i l'atractivitat del transport 

públic, per aconseguir que sigui l'opció escollida per la ciutadania en el moment de desplaçar-se, 

en lloc del vehicle privat. 



 

INFORME D’ALTERNATIVES DE LA ZBE AL MUNICIPI DE BARCELONA 
Setembre 2022 

D Governança eficient i flexible de la mobilitat metropolitana 

Les mesures d’aquest eix estratègic enforteixen les relacions i la col·laboració institucional entre 

administracions i/o altres organismes, per tal d'abordar de manera més eficient els reptes de 

mobilitat als quals s'enfronta la metròpoli. 

E Gestió intel·ligent de la mobilitat 

Les mesures d’aquest eix estratègic estan orientades a permetre tant la modernització de la gestió 

de la mobilitat mitjançant noves tecnologies com el desenvolupament dels nous paradigmes de 

mobilitat a les nostres ciutats. 

F Foment del canvi d’hàbits 

Les mesures d’aquest eix estratègic pretenen modificar les pautes existents de mobilitat 

insostenibles, a través d’accions de sensibilització, formació o d’impuls de polítiques en entorns 

específics, com ara en els centres generadors de mobilitat. 

Com es pot veure, l’enfoc del pla abasta des del model territorial fins el canvi de model de mobilitat 

tenint en compte tots els modes de transport i altres elements estratègics com ara la governança i 

la innovació. Cal destacar d’entre totes les mesures la 21, la 22 i la 23 de l’eix B, que tenen relació 

amb les Zones de Baixes Emissions:  Mesura 21: Àmbits prioritaris d’actuació per millorar 

l’habitabilitat urbana, la Mesura 22: Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis 

metropolitans i la Mesura 23: Desplegar i monitorar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) - Àmbit 

Rondes. Amb tot, cal tenir en compte que el pla, com tots els plans de mobilitat, té un enfoc global 

de la mobilitat i que l’establiment de les zones de baixes emissions són només una petita part del 

conjunt de mesures.  

 

5.1.2. Àmbit local. PMU de Barcelona 

A la ciutat de Barcelona el Pla de Mobilitat Urbana actualment vigent és el PMU 2013-2018. 

Tanmateix el nou PMU 2024 es troba aprovat inicialment i se n’espera la seva aprovació definitiva 

de manera immediata. En el que segueix es farà una pinzellada a les principals mesures d’ambdós 

plans, donada la vigència del primer i la imminent aprovació del segon.  

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 

Per assolir els objectius estratègics que es marca el PMU, el document planteja un total de 66 

actuacions agrupades en 5 línies principals d’actuació: 

 

La millora de la mobilitat a peu s’aborda des de tres eixos d’actuació: millorar la xarxa de vianants, 

la mobilitat als centres educatius i la potenciació de la figura del vianant. 

 

Per la millora d’aquest punt es treballa a partir de 5 línies de propostes: millorar la xarxa de bicicleta, 

mesures de prevenció de robatoris, intermodalitat bicicleta - transport públic, bicicleta pública 

compartida i regulació de l’ús de la bicicleta a la ciutat. 

 

 

1. Mobilitat a peu 

2. Mobilitat en bicicleta 
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Pel que fa al transport públic, es pretén treballar a partir de 6 línies d’actuacions que engloben 19 

mesures. Alguns exemples són la implantació de la nova xarxa de bus, impulsar les infraestructures 

interurbanes de transport públic, millorar el servei de les línies o garantir l’accessibilitat al transport 

públic. 

 

El PMU planteja un ventall de diferents mesures que es poden recollir en tres eixos: eficiència i 

gestió de la DUM, millora de la informació disponible i la incorporació de les noves tecnologies. 

 

En el cas del transport privat, amb l’objectiu de reduir-ne els desplaçaments, el PMU es planteja un 

total de 18 actuacions agrupades en 6 eixos principals.  

Com es pot veure, les línies d’actuació del PMU abasten tots els modes de transport i tenen per 

objectiu final assolir una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. Les directrius d’aquest 

PMU també van molt en la línia del PMMU metropolità.  

D’entre aquestes actuacions, en destaquen 6 de la Mobilitat en transport privat que són d’especial 

interès per aquest informe: gestionar el trànsit amb criteris ambientals, fomentar el canvi modal de 

vehicle privat a transport públic o vehicle compartit, promoure vehicles més eficients, més segurs i 

més nets (fomentar el vehicle elèctric i l’ús d’altres combustibles com GLP, GNC, biogàs i H2), 

estudiar incentius per afavorir els vehicles sostenibles dins l’àmbit municipal, augmentar el control 

del soroll i emissions contaminants dels vehicles i fer divulgació de la mobilitat sostenible i segura. 

 

Pla de Mobilitat Urbana 2024 

Amb la finalització del període de referència pel PMU anterior, es comença a treballar amb el nou 

PMU 2024, que dona continuïtat i ofereix noves respostes a les necessitats de mobilitat.  

Principals línies d’actuació 

Per tal d’avançar en els objectius estratègics definits, el PMU 2024 concreta un total de 60 línies 

d’actuació que recullen més de 300 mesures específiques per assolir una mobilitat més sostenible, 

segura i saludable. Aquestes mesures i línies d’actuació s’agrupen en 6 eixos: 

La millora de la mobilitat a peu s’aborda des de 3 eixos prioritaris d’actuació com són ampliar i 

millorar els trams de prioritat invertida i la connectivitat de la xarxa cívica i verda, qualificar la xarxa 

de vianants en funció de la intensitat de l’activitat i conscienciar de la importància de l’activitat física 

i l’augment de la biodiversitat urbana.  

Les propostes plantejades per al TPC neixen de la necessitat d’ampliar i millorar la infraestructura 

del transport públic, promoure la intermodalitat, potenciar el transport a la demanda i incrementar 

les solucions tecnològiques. Algunes mesures destacades són l’extensió dels carrils-bus de 

connexió a l’àmbit metropolità i estacions intermodals de bus i ferroviàries, 70 km nous de carril bus 

3. Mobilitat en transport públic 

4. Distribució urbana de mercaderies 

5. Mobilitat en transport privat 

Mobilitat a Peu 

Transport públic i col·lectiu 
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i extensió del bus a la demanda, APP pública del Taxi i extensió de la xarxa de microparades de 

Taxi i garantir la màxima accessibilitat, comoditat i seguretat al Metro. 

El PMU planteja ampliar i millorar la seguretat de la infraestructura de la bicicleta, promoure una 

convivència entre modes més segura millorant els mecanismes de control i donar la rellevància que 

la bicicleta mereix respecte al conjunt del repartiment modal. 

Amb les mesures plantejades, es pretén ampliar l’àmbit de l’àrea DUM i consolidar microplataformes 

de distribució d’última milla, millorar el seguiment i control de la indisciplina i seguretat, analitzar la 

gestió de la DUM en funció de paràmetres ambientals, millorar la informació disponible i incorporar 

noves tecnologies per millorar la gestió de la DUM. 

Les mesures relatives a la mobilitat en transport privat són les més interessants pel tema que tracta 

l’informe. El PMU 2024 proposa un total de 13 línies d’actuació dins aquest eix, de les que destaquen 

les següents: 

- Gestionar el trànsit amb criteris ambientals aconseguint una millora en la qualitat de l’aire. 

Dins aquesta línia, es contempla completar i avaluar l’aplicació de la ZBE i proposar-ne 

millores, així com estudiar la implantació d’altres mesures ambientals o fomentar l’ús racional 

del vehicle privat per als desplaçaments essencials. 

- Promoure vehicles més eficients, més segurs i més nets reduint el consum energètic i les 

emissions a la ciutat i facilitar l’increment de desplaçaments en vehicle elèctric i altres 

combustibles. 

- Promoure els vehicles sostenibles dins l’àmbit municipal, transformant la flota de vehicles de 

serveis municipals i assolint un 80% de la flota municipal elèctrica al 2024. 

- Fer divulgació de la mobilitat sostenible i segura, sensibilitzant a la ciutadania sobre la 

importància de la qualitat de l’aire i la seguretat viària, realitzant campanyes de comunicació.  

Algunes de les actuacions destacades són apostar per la implementació de la T-Mobilitat, fomentar 

la mobilitat multimodal al servei del ciutadà o impulsar les aplicacions de serveis de la mobilitat 

metropolitana. 
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5.1.3. Altres estratègies de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 

Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies. Horitzó 2030. (EDUM 2030) 

Tot i que tant el PMMU com el PMU sempre han tingut en compte la Distribució Urbana de 

mercaderies (DUM), la desconeixença del sector i les expectatives de creixement, sobretot 

derivades del comerç electrònic, han generat inquietuds en la ciutat de Barcelona així com en moltes 

altres ciutats. La irrupció de l’e-commerce i una creixent exigència dels consumidors amb els temps 

d’entrega estan posant el territori urbà sota grans pressions que contrasten a la vegada amb la 

voluntat de la ciutat de reduir l’ús del vehicle privat i de guanyar espai públic per altres usos. La 

DUM és una activitat essencial pel sosteniment de la vida urbana, però genera les seves pròpies 

externalitats que cal intentar reduir.  

Fruit d’aquestes preocupacions l’Ajuntament de Barcelona està treballant en l’Estratègia municipal 

de Distribució Urbana de Mercaderies per a l’horitzó 2030 (EDUM 2030). Amb aquest treball, es 

pretén dissenyar estratègies que, per una banda, potenciïn el comerç de la ciutat, la millora de la 

competitivitat econòmica de les empreses i l’eficiència de la DUM i, per altra, en redueixin les 

externalitats, fent-la compatible amb la vida quotidiana. En definitiva, l’objectiu és disposar d’un 

sistema de DUM eficient, sostenible i segur, sent l’EDUM 2030 l’eix vertebrador d’aquest canvi. 

Imatge 8: Imatges de DUM nocturna i de distribució de B2C mitjançant carretons per part de l’empresa Geever. 

 
Font: Barcelona Regional, fotografies pròpies realitzades al carrer. 

L’EDUM consta de 7 objectius clau:  

Objectius clau de l’Estratègia (Horitzó 2030):  

1. Flexibilitzar l’oferta i millorar la gestió de l’estacionament en via pública. 

2. Permetre i potenciar l’aparició d’espais fora de la via pública. 

3. Potenciar l’ambientalització de flotes DUM i promoure la ciclologística. 

4. Visió 0 accidents en sinistralitat a la DUM i minimitzar la indisciplina. 

5. Garantir i potenciar l’existència de sòl logístic a escala metropolitana. 

6. Establir una estratègia comunicativa per la DUM.  

7. Desenvolupar un DUM Data Center. 

Per tal d’assolir aquests objectius l’EDUM 2030 planteja més de trenta propostes entre les que 

destaquen: la creació de Centres de Distribució Urbana de Mercaderies (CDUMs); la creació de 

Centres de Distribució Urbana de Mercaderies a l’Accés Municipal (CDAMs); la potenciació de l’ús 

dels punts de recollida per al comerç electrònic; la potenciació de la DUM nocturna tot facilitant-ne 

la gestió; i la definició i implementació de polítiques que ajudin a la reconversió de flotes, entre 

d’altres. Per dur-les a terme, el consistori ha dissenyat també un procés participatiu per tal de 

col·laborar amb els actors privats en la consecució dels objectius.  



 

INFORME D’ALTERNATIVES DE LA ZBE AL MUNICIPI DE BARCELONA 
Setembre 2022 

Estratègia de la mobilitat elèctrica  

L’Estratègia de mobilitat elèctrica de la ciutat de Barcelona s’emmarca dins dels objectius del PMU 

pel que fa al vehicle privat. Així, mentre l’objectiu principal és el de facilitar el transvasament modal 

des del vehicle privat cap a modes més sostenibles, tals com el transport públic o la mobilitat activa, 

l’objectiu secundari és que els vehicles que segueixin circulant siguin més eficients i més nets. 

El treball és doncs un instrument per assolir els objectius del PMU tot afavorint una progressiva 

electrificació del transport. Els objectius d’aquesta Estratègia per al 2024 són: 80% de la flota 

municipal, 8% del transport públic, 4% de la DUM, 4% de turismes, 8% de motocicletes i un 8% dels 

taxis. 

Es plantegen quatre grans línies d’acció per tal de facilitar l’assoliment dels objectius: 1) Marc 

regulatiu i polítiques públiques, 2) Flotes i transformació industrial, 3) Gestió de la infraestructura de 

recàrrega i 4) Comunicació i sensibilització. 

Aquesta Estratègia encaixa adequadament amb la resta de plans i programes de mobilitat sostenible 

esmentats, i a la vegada és una eina cabdal per facilitar la implementació i desplegament de la ZBE 

Intra Rondes. 

Imatge 9: Fotografies de punts de recàrrega elèctrica a la ciutat de Barcelona. 

 
Font: Ajuntament de Barcelona. 
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5.1.4. Consecució dels objectius per Barcelona en termes de mobilitat 

Un cop vistos els diferents plans i programes de mobilitat, a continuació es mostren els resultats 

obtinguts a nivell de mobilitat. Tots els plans, tant el PMU com el PMMU, coincideixen en la voluntat 

d’assolir una mobilitat cada cop més neta i que a la vegada permeti reduir la mobilitat del vehicle 

privat a favor dels modes més sostenibles, no només per assolir una millora de la qualitat de l’aire, 

sinó també per recuperar part de l’espai públic per altres usos.  

Per tal de valorar la reducció del vehicle privat, es prendran com a referència els objectius de 

repartiment modal del PMU 2013-2018. Aquest PMU preveia que les mesures dissenyades 

permetrien un augment del 12,5% de les etapes de desplaçament en bicicleta i a peu (2,5% per la 

bicicleta i 35,1% a peu), a la vegada que es reduirien en un 20,8% les etapes de desplaçament en 

vehicle privat i incrementarien lleugerament, en un 3,5%, les de transport públic. És a dir, que la 

reducció del 20,8% de les etapes de desplaçament en vehicle privat es transvasarien cap als modes 

actius (a peu i bici) i cap al transport públic. La següent taula mostra les etapes de desplaçament i 

el repartiment modal de l’any 2011 (any base del PMU) així com l’increment modal objectiu del PMU 

2013-2019 i ho compara amb les etapes de desplaçament, el repartiment modal i l’increment modal 

real de l’any 2018 (any horitzó d’aquest PMU).   

Taula 14: Comparació entre els increments modals desitjats pel PMU i els increments modals reals (2018 
respecte 2011 en ambdós casos). 

 
Font: Barcelona Regional a partir del Document de Síntesi del Pla de Mobilitat Urbana 2013 – 2018 (2014) i de la BBDD d’etapes de 
desplaçament de l’Ajuntament de Barcelona. 

La interpretació dels resultats mostra que, pel període 2011-2018, les etapes de desplaçament totals 

van incrementar al voltant d’un 3%, un creixement que es va deure principalment a una generació 

de noves etapes de desplaçament en mobilitat no motoritzada. 

L’ús del vehicle privat no es va reduir, sinó el contrari, va experimentar un increment en nombres 

absoluts d’etapes de desplaçament. No obstant, com que les etapes totals van créixer molt més que 

les etapes del vehicle privat, en termes relatius el repartiment modal va decréixer – però això no 

significa que s’hagi millorat. Per altra banda, l’ús del transport públic decau tant en etapes de 

desplaçament com en repartiment modal. 

En conclusió, es pot considerar que les mesures desenvolupades en el marc del PMU 2013 – 2018 

han tingut un efecte preventiu en termes de mobilitat, ja que és probable que hagi afavorit que els 

nous desplaçaments generats al llarg del període es realitzessin amb modalitats no motoritzades. 

Tanmateix, aquest efecte preventiu no ha vingut acompanyat d’un efecte corrector que aconseguís 

modificar els hàbits de mobilitat dels desplaçaments originals, ja que les dades mostren que el 

transvasament modal de vehicle privat a modes més sostenibles, com ara els transport públic o els 

modes no motoritzats, no s’ha produït en la mesura esperada. 
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 Plans i programes relacionats amb la millora de la qualitat de l’aire 

i el canvi climàtic  

Les administracions locals, en el marc de les seves competències, han establert també estratègies 
per millorar la qualitat de l’aire, entre les quals cal destacar per Barcelona els següents plans: Pla 
d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire 2011-2020 (PECQ), el Pla de millora de qualitat de l’aire 
de Barcelona 2015-2018 i el Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica (2017-2020) 
de l’Ajuntament de Barcelona, mesura de govern: programa de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica. I per part de l’AMB el: Programa metropolità de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2017-2020). 

5.2.1. Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica 

Respecte a les mesures adoptades per Barcelona, la mesura de govern: Programa de mesures 
contra la contaminació atmosfèrica, acaba definint un total de 25 mesures que es desenvolupen a 
través de 58 accions concretes, totes estructurades en vuit eixos. Aquest programa, publicat l’any 
2016, neix arrel de la urgència per fer front al greu problema de salut que pateixen els habitants de 
Barcelona degut als nivells de contaminació atmosfèrica.  

Mapa 7: Immissions mitjanes anuals de NO2 (esquerra) i PM10 (dreta) per a l’any 2013. 

 
Font: Imatges extretes de Mesura de Govern del Programa de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica (font citada: PMQAB). 

EIX 1. Zones d’intervenció ambiental especials 

• M1. Creació d'una zona de baixes emissions a l'AMB 

• M2: Creació d'una zona de baixes emissions a l'interior de les Rondes (De fet una Zona de 

Baixes Emissions ja formava part de mesures i plans anteriors).  

• M3. Delimitació de Zones de Protecció Addicional 

 

EIX 2. Canvis en el model de ciutat 

• M4. Model de superilles i pacificació: adoptant un canvi del model de ciutat que incrementi l'espai 
per la mobilitat no motoritzada 

 

EIX 3. Impuls del transport públic i no contaminant 

• M5. Impuls dotacional de transport públic: amb quatre accions d'impuls en el període de 
referència per part de l'Ajuntament: La compleció de la Xarxa Ortogonal d'Autobús; la posada 
en marxa de la L10 sud; la connexió de la xarxa de tramvia; i el desplegament del projecte 
constructiu de la nova xarxa de carril bici definits al Pla de la Bicicleta i l'ampliació del Bicing 

• M6. Implantació de la bicicleta a la ciutat: a partir del desplegament del projecte constructiu de 
carrils bici i de l’ampliació del bicing i altres mesures de promoció de la bicicleta. 
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EIX 4. Programa RENOVE amb bescanvi al transport públic, gestió de la mobilitat a través de 
l'aparcament i renovació de flotes 

Paral·lelament a les anteriors mesures, també cal promoure l'ambientalització de les flotes que 
hauran de seguir circulant per la ciutat. Dins aquest eix se’n deriven tot un conjunt de mesures 
com:  

• M7: Incentiu municipal per donar de baixa un vehicle contaminant a canvi de bonificacions al 
transport públic 

• M8: Incentivar el cotxe compartit 

• M9: Gestió de la mobilitat a través de la regulació de l’aparcament 

• M10: impuls de l’ús de vehicles menys contaminants 

• M11: distribució urbana de mercaderies 

• M12: millores al serveis de taxi 

 

EIX 5. Comunicació i divulgació 

• M13. Pla de Comunicació 

 

EIX 6. Seguiment dels efectes sobre la salut 

• M14. Pla de vigilància de la salut 

 

EIX 7. Impuls d'actuacions coordinades en el sector transport marítim, indústria i mobilitat empreses. 

• M15. Impuls d'actuacions coordinades amb el Port, el sector industrial i la mobilitat d'empreses 

 

EIX 8. Protocol d'actuació en episodis d'alta contaminació 

▪ M16. Consolidació administrativa del Protocol d’Episodis d’alta contaminació. 

▪ M17. Comunicació a la població via canals interns i externs avís/episodi NOX. 

▪ M18. Protocol d’implantació dels carrils Bus-VAO de la B-23 i de la C-21 sud 

▪ M19. Reforç del transport públic aportant tots els efectius disponibles 

▪ M20. Restricció de l’aparcament regulat en calçada 

▪ M21. Permetre la circulació només als vehicles menys contaminants en l’àmbit intrarrondes 

▪ M22. Reducció dels preus del transport públic 

▪ M23. Comunicació a la població via canals interns i externs avís/episodi PM10. 
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5.2.2. Evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona 

Atenent els registres de les estacions de qualitat de l’aire i la normativa europea i catalana sobre 

protecció de l’ambient atmosfèric, en data 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat va 

aprovar el Decret 226/2006, que declarava diferents municipis de la Regió Metropolitana de 

Barcelona com a “Zones de Protecció Especial” de l’ambient atmosfèric pels contaminants diòxid 

de nitrogen (NO2) (16 municipis) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) 

(40 municipis). Poc més tard, al 2007 la Generalitat va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de 

la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 

mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

Les administracions locals, en el marc de les seves competències, també han establert estratègies 

per millorar la qualitat de l’aire, entre les quals cal destacar: el Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat 

de l'Aire 2011-2020 (PECQ), el Pla de millora de qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018 i el 

Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica (2017-2020) de l’Ajuntament de 

Barcelona. Tots aquests plans, entre d’altres objectius tenien l’objectiu d’acomplir amb la normativa 

europea en termes de qualitat de l’aire. Per tant, des del 2007 ja es disposa de plans d’actuació de 

qualitat de l’aire d’àmbit autonòmic o regional, i des del 2011 d’àmbit local a Barcelona., tot i això, 

com es mostrarà a continuació, els nivells de qualitat de l’aire tot i millorar en PM10 fins assolir nivells 

per sota els llindars normatius, en NO2 fins a l’any del COVID-19 (2020) es continuaven superant 

els llindars en mitjana anual a dues de les estacions de la XVPCA de Barcelona. 

 

 

NO2: 

Les immissions d’NO2 (mitjanes anuals) de les estacions de Barcelona han baixat progressivament 

des de l’any 2005 arran de la implementació de les millores en els motors dels vehicles per les 

normatives europees i altres mesures d’àmbit local o autonòmic. L’any 2019 encara hi va haver 

superació del valor límit anual de 40 µg/m3 a 2 de les estacions que mesuren les concentracions 

d’NO2, les estacions de trànsit de Barcelona: Eixample amb 50 µg/m3 i Gràcia -Sant Gervasi amb 

44 µg/m3. 

Els anys de pandèmia (per COVID-19) 2020 i 2021 registren valors molt més baixos per les 

dràstiques reduccions d’activitat econòmica i de la mobilitat, degut a l’efecte de les restriccions de 

la mobilitat personal per la COVID-19. 

A la gràfica següent es pot observar com la línia vermella, que representa, el valor màxim enregistrat 

per les mitjanes anuals de les estacions de Barcelona, supera reiteradament el llindar de 40 µg/m3 

a excepció dels anys afectats per la pandèmia del COVID-19 (2020 i 2021). 

L’any 2021 totes les estacions (excepte l’estació de l’Observatori Fabra que ben bé no està situada 

a la trama urbana de Barcelona) registren mitjanes anuals per sobre dels 10 μg/m3, recomanats per 

la OMS en la seva darrera actualització de la Guia de qualitat de l’aire (setembre 2021). 
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Gràfic 11: Evolució de la mitjana de les concentracions d'NO2 (mitjanes anuals) a les estacions de la XVPCA de 
Barcelona (en µg/m3) i el seu nombre en el període 2004-2021  

 

Font: Barcelona Regional a partir de les dades de la XVPCA del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya. ∆/a: increment anual mig des del 2004 

PM10: 

Respecte a les partícules, les immissions de PM10 (mitjanes anuals) han baixat progressivament 

des de l’any 2007 arran de la implementació de les millores en els motors dels vehicles per les 

normatives europees, principalment els filtres de partícules en els vehicles dièsel, i mesures d’àmbit 

local o regional. Des de l’any 2010 no hi ha cap superació del valor límit anual de 40 µg/m3 de la UE 

a les estacions que mesuren les concentracions de PM10. L’any 2021, totes les estacions registren 

mitjanes anuals per sobre dels 5 μg/m3, recomanats per la OMS en la seva darrera actualització de 

la Guia de qualitat de l’aire (setembre 2021). 

Gràfic 12: Evolució de la mitjana de les concentracions de PM10 (mitjanes anuals) de les estacions de la XVPCA 
de Barcelona (en µg/m3) i el seu nombre en el període 2004-2021 [Dades manuals i automàtiques] 

 

Font: Barcelona Regional a partir de les dades de la XVPCA del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya En el cas d’estacions que mesuren dades manuals i automàtiques, s’ha escollit els valors són de les dades 

manuals. ∆/a: increment anual mig des del 2004. 
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 Conclusions 

La ciutat disposa de diversos plans i programes tant de mobilitat com específics de millora de qualitat 

de l’aire que pretenen, per una banda, reduir la mobilitat de vehicles a motor i per l’altra abordar de 

manera específica la reducció de contaminants ambientals.  

Tant el PMMU metropolità com el PMU de Barcelona segueixen la mateixa línia i uns objectius 

similars. Els dos plans plantegen mesures per afavorir els modes més sostenibles (a peu, bicicleta, 

transport públic) en detriment del vehicle privat. En definitiva, ambdós plans tenen com un dels 

objectius principals un canvi en el model de mobilitat.  

Tot i que tant les mesures del PMMU com del PMU avancen a bon ritme, els resultats obtinguts en 

termes de reducció d’etapes de desplaçament en vehicle privat no han tingut encara el resultat 

esperat. Així, es pot considerar que els efectes de les mesures en termes de mobilitat han sigut més 

de caire preventiu que corrector. Dit d’altra manera, els nous desplaçaments (increment de mobilitat) 

s’han produït en major mesura en modes sostenibles que en modes motoritzats. Això ha fet 

augmentar el repartiment modal d’aquests modes i reduir lleugerament el vehicle privat. No obstant, 

si es miren les etapes de desplaçament, el que es veu és que les etapes de desplaçament en vehicle 

privat (en termes absoluts) no només no s’han reduït, sinó que han augmentat.  

A més, l’efecte de la pandèmia (posterior a les dates disponibles per a l’avaluació) mostra una 

reducció de la mobilitat general però una inversió en el repartiment modal, de tal manera que s’ha 

produït un increment molt notable del repartiment modal del vehicle privat i una reducció molt 

important del repartiment modal del transport públic, tot al contrari del que defensen tots els plans 

de mobilitat. 

De la mateixa manera que en el cas de la mobilitat, bona part de les mesures previstes en els plans 

i programes específics de millora de qualitat de l’aire, també segueixen un bon ritme d’execució.  

Tanmateix, els resultats en termes de qualitat de l’aire podem dir que en PM10 sí que s’han assolit 

els objectius marcats al estar per sota els llindars que marca la normativa europea des de l’any 

2010. En canvi en el cas del NO2, a data de 2019 (any sense l’efecte de les restriccions per la 

pandèmia del COVID-19) encara no s’assolien els objectius desitjats, ja que al 2019 es continuaven 

superant els llindars normatius a dues de les estacions de la XVPCA de Barcelona. 

Les dades mostren una tendència progressiva a la reducció dels contaminants, però encara per 

sobre dels 40 μg/m³ a dues estacions. Només els anys 2020 i 2021 presenten valors d’acompliment 

però no es poden considerar com a anys de referència ja que es troben completament afectats per 

la pandèmia. 

Així doncs, cal seguir treballant en la implementació de més mesures per lluitar contra la 

contaminació atmosfèrica i les zones de baixes emissions es presenten com una bona solució.  
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6. ESTUDIS DE CAS DE ZBE A NIVELL EUROPEU 

La implantació de zones de baixes emissions és una mesura àmpliament estesa a Europa per tal 

de reduir els nivells de contaminació ambiental, tal com ho demostra la implantació de la mesura en 

més de 260 ciutats, essent el nord d’Itàlia, Alemanya i Països Baixos els països amb un major 

nombre de ciutats amb ZBE. Algunes d’aquestes ciutats també han instaurat de manera 

complementària zones d’ultra baixes emissions (UZBE) amb uns nivells de restricció més exigents 

que els presents a les ZBE a les quals complementen (no existeixen UZBE sense ZBE). 

Basat en la seva rellevància, la dimensió i característiques com ara la població, s’han seleccionat 

algunes de les principals capitals dels estats europeus i s’han analitzat diferents característiques de 

les ZBE que s’hi ha implementat per tal d’observar com s’han definit, quines són les restriccions 

implementades i les exempcions o autoritzacions que s’han permès, entre altres aspectes. Els 

detalls de l’anàlisi més exhaustiu es poden trobar en el document Benchmarking de Zones de Baixes 

Emissions.  

En el que segueix es mostren doncs les principals conclusions a les quals s’han arribat després de 

l’estudi dels següents casos: Madrid (Espanya), Brussel·les (Bèlgica), Londres (Regne Unit), 

Amsterdam (Països Baixos), Milà (Itàlia), Gran Paris (França), Berlin (Alemanya), Munic 

(Alemanya), Estocolm (Suècia), Copenhaguen (Dinamarca) i Lisboa (Portugal).  

• Any implementació 

A excepció d’Estocolm, ciutat pionera que va implantar la seva ZBE el 1996, la resta de ciutats han 

anat implementant les seves ZBE en diferents moments entre els anys 2008 (com Londres o Berlin), 

i les més tardanes el 2018, com Brussel·les o Madrid. La majoria, però, s’han establert entre 2008 i 

2012, provablement com a conseqüència de la Directiva 2008/50/CE. 

• Mida  

Londres i Gran Paris són les ZBE que aglutinen més quantitat de població (8,9 i 7,2 milions 

d’habitants, respectivament), seguides per Berlin i Madrid que tenen aproximadament la meitat de 

població o menys de Londres i Paris. La resta de ZBE tenen poblacions molt inferiors, per sota dels 

1,5 milions d’habitants, com pot ser Munic, Milà o Brussel·les fins a Lisboa amb només 0,5 milions 

d’habitants. En quant a la densitat de població, veiem com les ZBE més habitades són Gran Paris, 

Brussel·les, Milà i Copenhaguen, destacant Gran Paris com la ZBE amb una densitat major (8.845 

hab./km2). 

La mida de les ZBE estudiades és molt diferent entre una ciutat i una altra. Així, els 33 km2 de la 

ZBE de Lisboa, la més petita, contrasten amb els 1.572 km2 de la ZBE de Londres, la que disposa 

d’una ZBE més gran. Amb tot, es poden distingir quatre grans grups: ciutats amb ZBE de mida petita 

(de l’ordre de 50 km2 o inferior) com ara Lisboa, Munic o Madrid; ciutats amb ZBE de mida mitjana 

(entre 50 i 100 km2) com ara Amsterdam, Berlín i Estocolm; ciutats amb ZBE de mida gran (entre 

100 i 200 km2) com Brussel·les, Copenhaguen o Milà) i ciutats amb àmbits de ZBE de mida molt 

gran (més de 500 km2) com ara París o Londres.  

Podem veure com la densitat de població, els continus urbans amb altres municipis i el volum de 

població condiciona a crear ZBE més extenses, fins i tot d’àmbit supramunicipal per tal de protegir-

ne la població dels efectes nocius de la contaminació. Les ciutats que presenten aquestes 

característiques també concentren més quantitat de circulació de vehicles i per tant, els nivells de 

contaminació també seran majors si no s’actua.  

• Delimitació 

La majoria de ciutats segueixen la mateixa línia optant per límits del tipus administratiu i 

infraestructural (viari o ferroviari), fent exempció de la principal via de circumval·lació, ja que 
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aquestes vies conformen un límit clarament identificable per als usuaris i permeten la circulació per 

creuar la ciutat sense haver-se d’introduir a la ZBE.  

Les ZBE que tenen port comercial (Lisboa, Amsterdam, Copenhaguen i Estocolm) presenten 

exempcions, deixant aquesta àrea fora de l’àmbit de la ZBE i inclús fent exempció en algun vial que 

s’introdueix dins la ZBE, com seria el cas de Copenhaguen, per a facilitar-hi l’accés i poder-hi 

permetre l’activitat. 

A continuació es pot veure un quadre resum de les característiques bàsiques de les ZBE estudiades: 
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ZBE Rondes de 
Barcelona superposada 

ZBE de la ciutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 15 Resum de les 
característiques bàsiques de les 
ZBE. Font: BR.
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•  Restriccions aplicades 

La majoria de les ZBE estudiades (8 d’11) opten per restriccions de tipus permanent pel que fa 

l’horari (de dilluns a diumenge, de 0 a 24h), de tal manera que els vehicles que tenen prohibit l’accés 

a la ZBE no hi poden accedir en cap moment. Les altres tres restringeixen els dies laborables i en 

horari determinat, generalment de 7 del matí a 19:30 – 21h del vespre. També opten per una 

combinació de restriccions que afecten tant als combustibles, com a les tipologies de vehicles i els 

estàndards Euro amb diferents graus d’afectació segons el cas. 

Les ciutats que han optat per restringir més quantitat de categories Euro i, per tant exigir vehicles 

més moderns per a la circulació dins la seva ZBE, tendeixen a actuar només sobre els vehicles 

dièsel a excepció dels gasolina Euro 1, que la majoria de ZBE analitzades també veten. Seria el cas 

de Londres, Amsterdam i Milà, per exemple.  

Taula 16: Quadre resum de les restriccions aplicades a les diferents tipologies de vehicles a les ZBE estudiades 

Font: BR. 

Motocicletes i ciclomotors. S’ha començat per restringir les motocicletes i poc en ciclomotors. 

Només Amsterdam té un nivell de restricció molt més alt afectant totes les motos de combustió 

en una àrea que supera la ZBE de la resta de vehicles.  

Turismes. Les restriccions són de caràcter baix (fins E3) o bé inexistents (el mínim requerit és 

l’Euro 1). Només ho supera Brussel·les amb prohibició fins E4 i Milà fins Euro 5. Les UZBE són 

molt més estrictes, a excepció de Madrid (aplica el mateix nivell de restricció que a la ZBE), i 

Lisboa (ZBE de nivell més baix de les estudiades). La resta ja exigeixen un mínim d’Euro 6 per 

als dièsel i des de Euro 3 a Milà fins a la més restrictiva, que és Estocolm, que també exigeix 

Euro 6 pels vehicles de gasolina.  

Furgonetes. Són els principals vehicles comercials, la majoria dels quals són dièsel i amb un 

volum de veh·km considerable. Degut al seu impacte, és comprensible que s’hi apliqui major 

pressió en quant a les restriccions. Excepte Estocolm (que aplica un peatge a tota la seva 

extensió de la ZBE) i Lisboa (perfil més baix de restriccions) l’opció majoritària és restringir les 

dièsel fins a Euro 3. Milà, Copenhaguen, Brussel·les i Paris són molt més restrictives, no 

permetent el lliure accés per sota d’Euro 5. Alguns com Madrid, Brussel·les o Paris també han 

començat a aplicar restriccions per les furgonetes a gasolina.  

Excepte Madrid, les ciutats que tenen UZBE endureixen fortament les restriccions (especialment 

el dièsel). Londres, Berlin i Estocolm es blinden a vehicles per sota l’Euro 6. La majoria però, 

permeten una entrada a través de peatge.  

En relació a l’activitat comercial i els efectes que les restriccions de la ZBE poden causar, veiem 

com Copenhaguen i Brussel·les, amb ZBE de caràcter permanent, apliquen les restriccions més 

severes als principals vehicles comercials. La UZBE de Londres (de 515 km2), aplica restricció 
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màxima a aquests vehicles, només permetent la circulació sense haver de pagar peatge diari, 

als Euro 6. 

Camions. També són vehicles majoritàriament dièsel i moltes ZBE només tenen la restricció 

aplicada per aquest tipus de combustible. Majoritàriament, el mínim més habitual exigit és l’Euro 

6, tant per les ZBE com per les UZBE.  

Cal tenir en compte que els camions de dimensions més grans ja tenen l’accés vetat a bona part 

de les ciutats per motius de seguretat i circulació i que, generalment, es dirigeixen a 

desenvolupar la seva activitat en zones portuàries o industrials que solen quedar fora de les 

ZBE.  

Autobusos. La majoria de ciutats (10/11) afecten aquests vehicles. Majoritàriament opten per 

uns límits restrictius com Londres, Amsterdam, Copenhaguen, Estocolm fins a Euro 5 o 

Brussel·les i Paris, fins a Euro 4. Madrid, Lisboa i Milà són les ZBE més permissives.   

• Exempcions i autoritzacions temporals 

Es presenten diferents casuístiques, algunes de més restrictives que altres (a criteri de la pròpia 

ciutat), i també hi podem observar com la forma de vida de la seva societat influeix en aquestes 

decisions.  

En termes generals, les exempcions que gairebé totes les ciutats incorporen a la circulació de 

vehicles no autoritzats pel propi reglament són per a: 

- Vehicles de serveis d’emergències (ambulàncies, bombers) 

- Cossos policials i militars 

- Vehicles PMR o que transporten persones amb discapacitat 

- Vehicles clàssics 

- Altres vehicles especialitzats, generalment maquinària pesada 

Moltes d’aquestes exempcions requereixen un registre previ i acceptació per part de l’administració. 

Si tot i això, el vehicle segueix sense poder accedir a la ZBE, hi ha alguns casos, com seria el de 

Londres o Amsterdam, on es pot accedir pagant un peatge (acumulatiu en el cas de Londres). Un 

cas més extrem és el d’Estocolm on, a part de complir amb els requisits de la ZBE, el vehicle pagarà 

sí o sí un peatge per accedir a la ZBE. 

 

• Cronologia 

Algunes ZBE com Amsterdam, Milà, Brussel·les o Paris tenen marcats fulls de ruta d’increment de 

les restriccions a les seves ZBE fins l’any 2030 o fins i tot 2036. Per aquestes ZBE amb calendaris 

més extensos, es preveu arribar a l’horitzó 2030 prohibint la circulació dels vehicles de combustió 

fòssil dins els seus límits (París ja prohibirà tots els vehicles dièsel a partir del 2024 i els gasolina al 

2030).  

Aquestes polítiques van en la línia de les polítiques i decisions comunitàries, on per exemple el 

passat 8 de juny de 2022 els membres del Parlament Europeu, van votar a favor de la prohibició 

efectiva de la venda de nous cotxes de gasolina i dièsel a partir del 2035, com a part d'un ampli 

paquet de mesures per combatre el canvi climàtic.  

La meitat dels casos d’estudi no tenen un calendari a llarg termini i les que ho tenen, ja contemplen 

una evolució de la seva ZBE molt restrictiva cap als vehicles de combustió fòssils, en especial els 

dièsel. 
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• Resultats de la implantació 

Tal com s’ha pogut observar en l’estudi de casos, es pot dir que la implantació de ZBE no és garantia 

d’èxit de l’acompliment dels nivells màxims de contaminació establerts per la UE i els recomanats 

per la OMS. L’acompliment d’aquests nivells depèn de molts factors, entre ells el volum de trànsit 

de la ciutat, la densitat de la mateixa, la capacitat de la ciutat de dispersar la contaminació, les 

tipologies de vehicles que hi circulen i també la resta de mesures complementàries que cal tenir, 

entre les quals cal destacar la oferta i el servei de mobilitat sostenible alternativa a l’ús dels vehicles 

motoritzats de manera individual.  

En aquesta línia, tot i reduir-se els nivells de contaminació ambiental, pot no arribar-se a complir 

amb els objectius a totes les estacions. Aquest aspecte és compartit entre ciutats com ara Londres, 

Milà, Munic o Gran París que incompleixen de mitjana amb els valors límit de la EU, tot i que en 

molts casos tinguin nivells de restricció alts. 
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7. ALTERNATIVES ANALITZADES PER BARCELONA 

En base als anàlisis realitzats, i tenint en compte que l’execució de moltes altres mesures no han 

abordat directament el principal causant de la baixa qualitat de l’aire: els vehicles més contaminants, 

es decideix analitzar les possibilitats i alternatives de desenvolupar algun tipus de mesura que 

afectés aquest tipus de vehicles. 

Aquesta premissa, la “d’afectar els vehicles més contaminants”, no va ser possible fins l’any 2016, 

després que la DGT incorporés al registre de vehicles una eina ja demanada des de moltes 

administracions anys enrere: l’etiqueta ambiental dels vehicles. Gràcies a aquesta nova classificació 

oficial, es podrien identificar els vehicles que tenen majors emissions respecte la normativa Europea 

d’emissions de contaminants. 

L’etiqueta ambiental de la DGT serveix per establir mesures especials per els vehicles. Aquestes 

mesures poden anar des d’afavorir o bonificar els vehicles menys contaminants a l’aplicació de 

mesures que regulin els vehicles més contaminants. 

La primera, la d’afavorir determinants vehicles, ja s’ha fet a Barcelona, entre elles destaquen 

mesures com: 

• Bonificacions i descomptes per vehicles CERO i ECO a aparcaments de la ciutat 

• Bonificacions en peatges de la generalitat d’accés a la ciutat 

• Bonificació IVTM 

Tot i això, al 2017 s’avalua també una nova mesura, una Zona de Baixes Emissions (ZBE), mesura 

implantada també a moltes altres ciutats Europees, ja que segons modelitzacions i els nivells de les 

estacions de la XVPCA, les anteriors mesures de bonificacions, juntament amb l’altre bateria de 

mesures adoptades per la ciutat en els darrers anys, no van ser suficients com per fer baixar d’una 

manera optimista els nivells de contaminació de NO2 de la ciutat. 

 

De les ZBE possibles, es poden distingir diferents esquemes: 

• Per tipus de model territorial (veure imatge següent) 

• Per horari d’afectació 

• Segons tipus i/o característiques dels vehicles afectats 

Imatge 10: Tipus de zones de baixes emissions segons delimitació territorial 

 
Font: Directrices para la creación de 54ones de bajas emisiones (ZBE). Ministerio de España para la transición ecológica y el reto 
demográfico 
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Les diferents opcions de cada esquema que es van valorar van ser: 

 

• Per tipus de model territorial: 

o no aplicar ZBE, 

o model global, 

o model nuclis o parcial 

• Per horari d’afectació: 

o 13 hores i només per els dies laborables, 

o 24 hores del dia els 365 dies de l’any 

• Segons tipus i/o característiques dels vehicles afectats: 

o afectació a tots els vehicles sense etiqueta ambiental, 

o afectació a tots els vehicles sense etiqueta ambiental i els d’etiqueta B dièsel 

 

Cal remarcar que es treballa amb les dades de 2017 que són les dades més recents disponibles en 

el moment de dissenyar la ZBE i de valorar les diferents alternatives de la ZBE. 

Les alternatives analitzades, en base a la combinació dels esquemes bàsics recollits es traslladen 

al model de dispersió de contaminants resultant diferents escenaris. Els resultats d’aquests serveix 

per la pressa de decisions. Cal incidir que  tots els escenaris/alternatives analitzades s’ha fet 

considerant l’any d’aplicació el 2020 i que hi ha una disminució de la mobilitat del 2017 al 2020 del 

-2,7% fruit d’altres polítiques municipals. Les alternatives analitzades per tant són: 

 

 

• No aplicar restriccions als vehicles: la qualitat de l’aire aniria millorant progressivament a 

mida que la renovació natural dels vehicles anés substituint aquells vehicles més contaminants per 

vehicles menys emissors. És una alternativa sense afectació directe a vehicles i sense cost 

econòmic associat (a excepció de les sancions Europees) però d’un alt cost de salut de les persones 

ja que s’allarga el temps d’exposició de la població a contaminants i per tant es van acumulant les 

morts prematures any rere any. 

Al 2017 les tres estacions que superaven nivells de NO2 en mitjana anual van ser: 

• Eixample (59 µg/m3) [+47,5% sobre el límit EU de 40 µg/m3] 

• Gràcia-Sant Gervasi (52 µg/m3) [+30% sobre el límit EU de 40 µg/m3] 

• Poblenou (44 µg/m3) [+10% sobre el límit EU de 40 µg/m3] 

Qualsevol nivell que superi els 40 µg/m3 suposa una afectació a la població amb conseqüències 

que afecten a la salut de les persones segons el criteri de la OMS de 2005, però segons els nous 

nivells objectiu de la OMS qualsevol nivell per sobre de 10 µg/m3 en mitjana anual també suposa 

una afectació a la població segons els més recents estudis que ha tingut accés la OMS. 

El càlcul de les emissions dels vehicles que circulen per Barcelona, projectats del 2017 al 2020 

considerant una renovació natural de vehicles i sense aplicar cap restricció, suma unes emissions 

de 3.115,85 tn/any de NOx (amb RSD), que representa una reducció del 10,6% respecte 2017. Un 

2,8% d’aquesta reducció és degut a la reducció de mobilitat esperada del 2017 al 2020 degut a 

l’aplicació d’altres mesures a la ciutat. El 7,8% de reducció restant és degut a la millora tecnològica 

del parc mòbil considerant una renovació natural dels vehicles més antics. En definitiva vindria a ser 

l’escenari tendencial 2020. 
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Aquesta reducció en emissions, segons modelitzacions, suposaria una reducció en 3,6 µg/m3 de 

NO2 a l’estació de l’Eixample, i 2,6 µg/m3 a Gràcia-Sant Gervasi al 2020. Les dues estacions més 

crítiques per tant continuarien superant nivells en valors tant alts com: 

• 2020 tendencial: Eixample (55 µg/m3) [+37,5% sobre el límit EU de 40 µg/m3] 

• 2020 tendencial: Gràcia-Sant Gervasi (49 µg/m3) [+22,5% sobre el límit EU de 40 µg/m3] 

Per tant tenint en compte l’alta superació d’algunes estacions (Eixample i Gràcia-Sant Gervasi),  que 

aquestes són a més les que superen nivells d’NO2 reiteradament des de fa molts anys, i que -segons 

els anàlisis realitzats i els resultats de les modelitzacions- el sector viari és el responsable majoritari 

de la baixa qualitat de l’aire, l’alternativa de no aplicar restriccions als vehicles té un alt cost de salut 

i ambiental no acceptable. A més també té un alt cost econòmic degut a les sancions Europees per 

superar reiteradament els nivells permesos respecte aquest contaminant. 

Optar per aquesta opció, a més, implicaria saltar-se la recent llei Llei 7/2021 de Canvi climàtic i 

transició energètica que estableix a l’apartat 3 del seu article 14 de Promoció de mobilitat sense 

emissions, que els municipis espanyols de més de 50.000 habitants i els territoris insulars adoptaran 

abans del 2023 plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que 

permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat incloent, com a mínim, zones de baixes 

emissions entre d’altres mesures. 

 

 

• Model global 13h <sense etiqueta>: model de ZBE per vehicles sense etiqueta ambiental 

d’abast territorial ampli i d’horari d’afectació acotat: 13 hores (de 7:00 a 20:00 hores) i només per 

els dies laborables. Una mesura que tindria una millora en la qualitat de l’aire important i afectant 

els vehicles amb l’horari on hi ha major concentració de contaminants a l’aire. Per tant es concentra 

la franja horària d’afectació per minimitzar l’afectació de vehicles a aquelles hores amb menor 

problemes d’altes concentracions de contaminants (per la nit i matinada); i només s’afecten aquells 

vehicles més contaminants segons classificació ambiental de la DGT (els vehicles sense etiqueta 

ambiental). 

Segons els perfils típics de la concentració de NO2, s’observa, a la imatge següent, com segueixen 

clarament un perfil típic de circulació de vehicles a la ciutat, per tant l’horari de funcionament de la 

ZBE seleccionat (de 7:00 a 20:00 hores dies laborables) coincideix amb les hores de major 

concentració de contaminants. 

Imatge 11: Concentració mitjana horària i setmanal de NO2 a l’estació de l’Eixample – 2017 [µg/m3] 

 
Font: Barcelona Regional amb dades de la XVPCA 

De la campanya de mesures de matrícules de vehicles realitzada amb l’RSD al 2017 i en horari 

laborable, es conegut que circulaven al 2017 un 17,9% de vehicles sense etiqueta, per tipus de 

vehicle: turismes són un 20,6% sense etiqueta, furgonetes 24,2% i camions rígids 40,3%; i 

l’antiguitat mitjana era de 7,5 anys per el total de vehicles circulant i de 8,1 anys en turismes, 7,6 

anys en furgonetes i 10,2 anys per camions. 
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L’alternativa afectaria al 17,9% de la circulació de vehicles de Barcelona 

Taula 17: Percentatge de vehicles sense etiqueta que circulen en horari laborable respecte cada tipus del parc 
circulant de Barcelona 

Mesura de vehicles a 
Barcelona 

2017 (març, abril i maig)(*) 

Antiguitat 
mitjana 

% sense 
etiqueta 

% etiqueta B 
(% etiqueta B 

dièsel) 

% etiqueta C % etiqueta 
ECO + “0” 

% etiqueta 
desconeguda 

TURISMES 8,1 anys 20,6% 43,6% (35,4%) 32,8% 1,7% 1,2% 

FURGONETES 7,6 anys 24,2% 67,5% (66,9%) 6,5% 1,4% 0,4% 

CAMIÓ 10,2 anys 40,3% 52% (49,4%) 4,7% 0,8% 2,2% 

AUTOCAR / AUTOBÚS 9,6 anys 44,3% 47,5% (44%) 7,7% 0,3% 0,1% 

SERVEIS 3,6 anys 26,8% 41,6% (41,6%) 30,7% 0% 0,8% 

TAXI 4,3 anys 2% 47,6% (47,5%) 18,8% 31% 0,5% 

MOTO 7,4 anys 10,6% 17,3% (0%) 70,8% 0,3% 1,1% 

ALTRES 8,1 anys 51,6% 15,1% (5,4%) 8,6% 7,5% 17,2% 

TOTAL 7,5 anys 17,9% 43,1% (37,7%) 24,2% 5,4% 9,5% 
Font: Caracterització dels vehicles i les seves emissions a Barcelona i l’AMB – 2017. Ajuntament de Barcelona, AMB, RACC i 
Barcelona Regional. 

Considerant l’alternativa “Model global 13h <sense etiqueta>”, es calculen unes emissions anuals 

al 2020 de 2.685,42 tn/any de NOx, una reducció del 22,9% respecte 2017. Un 2,8% d’aquesta 

reducció seria degut a la reducció de mobilitat esperada al 2020 promoguda per l’aplicació d’altres 

mesures a la ciutat. El 20,1% restant de reducció seria degut a l’aplicació de la restricció de circulació 

dels vehicles sense etiqueta. 

Aquesta reducció en emissions, segons modelitzacions, suposaria una reducció en 7,7 µg/m3 de 

NO2 a l’estació de l’Eixample, i 6,2 µg/m3 a Gràcia-Sant Gervasi al 2020. Les dues estacions més 

crítiques per tant superarien nivells en: 

• 2020 ZBE global 13h <sense etiqueta>: Eixample (51 µg/m3) [+27,5% sobre el límit EU de 

40 µg/m3] 

• 2020 ZBE global 13h <sense etiqueta>: Gràcia-Sant Gervasi (46 µg/m3) [+15% sobre el límit 

EU de 40 µg/m3] 

 

 

• Model global 24/7 <sense etiqueta>: model de ZBE per vehicles sense etiqueta ambiental 

d’abast territorial ampli i d’horari d’afectació també ampli ja que s’aplica la mesura les 24 hores del 

dia els 365 dies de l’any. Una mesura que tindria una millora en la qualitat de l’aire important però 

que tindria una afectació temporal no necessària a les nits i caps de setmana, moments on hi ha 

menys circulació i també quan la concentració de contaminants a l’aire és menys intensa comparada 

amb l’horari laborable. L’increment d’afectació de vehicles per ampliar l’horari més enllà de les 13 

hores més intenses no sembla que quedi compensat per un augment real del benefici ambiental. 

Els anàlisis fets per aquest escenari resultaria en unes emissions al 2020 de 2.538,3 tn NOx (una 

reducció del 27,2% de NOx respecte 2017) 

Afectació a vehicles es calcula que seria d’un 18,5%, pràcticament igual a la restricció de 13h ja que 

el % de vehicles afectats que només circulen de nit és mínim. 

• Model global 24/7 <sense etiqueta>: Eixample (50,5 µg/m3) [+26% sobre el límit EU de 40 

µg/m3] 

• Model global 24/7 <sense etiqueta>: Gràcia-Sant Gervasi (46 µg/m3) [+15% sobre el límit 

EU de 40 µg/m3] 
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Aquesta és l’opció majoritària en quant a restriccions horàries aplicades observades a través de 

l’estudi de caos on, de les 11 ZBE estudiades, 8 d’elles apliquen restriccions horàries permanents, 

que es tradueixen en aquestes restriccions a vehicles aplicades de dilluns a diumenge i de 0 a 24h. 

 

 

• Model global 13h <sense etiqueta i etiqueta B dièsel>: model de ZBE per vehicles sense 

etiqueta ambiental i amb etiqueta B de combustible dièsel d’abast territorial ampli i d’horari 

d’afectació acotat: 13 hores (de 7:00 a 20:00 hores) i només per els dies laborables. Una mesura 

altament efectiva ambientalment, ja que a més dels vehicles sense etiqueta es restringeixen els 

vehicles dièsel d’etiqueta B. 

L’afectació als dièsel és degut a que és un combustible amb major intensitat d’emissions de NOx 

que altres combustibles com la gasolina, diversos estudis ho demostren quan es comparen vehicles 

dièsel de certa antiguitat amb similars o més antics de gasolina. A més a Barcelona i l’AMB també 

es van mesurar les emissions reals dels vehicles utilitzant el sistema RSD (Remote Sensing Device) 

que va permetre verificar les emissions dels vehicles en condicions reals de circulació per Barcelona 

i alguns municipis de l’AMB. L’afectació a l’etiqueta B es justifica perquè només és planteja 

l’afectació dels dièsel més antics, quedarien doncs afectats a més dels vehicles sense etiqueta els 

dièsel etiqueta B (serien per els vehicles de 4 rodes o més: dièsel EURO 4/IV i 5/V). 

De la campanya de mesures de matrícules de vehicles realitzada amb l’RSD en horari laborable, es 

conegut que al 2017 circulava un 17,9% de vehicles sense etiqueta més un 37,7% de vehicles amb 

etiqueta B dièsel. Per tant aquesta mesura afectaria al 55,6% dels vehicles. 

 

Taula 18: Percentatge de vehicles sense etiqueta respecte cada tipus del parc circulant de Barcelona 

Mesura de vehicles a 
Barcelona 

2017 (març, abril i maig)(*) 

Antiguitat 
mitjana 

% sense 
etiqueta 

% etiqueta B 
(% etiqueta B 

dièsel) 

% etiqueta C % etiqueta 
ECO + “0” 

% etiqueta 
desconeguda 

TURISMES 8,1 anys 20,6% 43,6% (35,4%) 32,8% 1,7% 1,2% 

FURGONETES 7,6 anys 24,2% 67,5% (66,9%) 6,5% 1,4% 0,4% 

CAMIÓ 10,2 anys 40,3% 52% (49,4%) 4,7% 0,8% 2,2% 

AUTOCAR / AUTOBÚS 9,6 anys 44,3% 47,5% (44%) 7,7% 0,3% 0,1% 

SERVEIS 3,6 anys 26,8% 41,6% (41,6%) 30,7% 0% 0,8% 

TAXI 4,3 anys 2% 47,6% (47,5%) 18,8% 31% 0,5% 

MOTO 7,4 anys 10,6% 17,3% (0%) 70,8% 0,3% 1,1% 

ALTRES 8,1 anys 51,6% 15,1% (5,4%) 8,6% 7,5% 17,2% 

TOTAL 7,5 anys 17,9% 43,1% (37,7%) 24,2% 5,4% 9,5% 
Font: Caracterització dels vehicles i les seves emissions a Barcelona i l’AMB – 2017. Ajuntament de Barcelona, AMB, RACC i 
Barcelona Regional. 

 

Aquesta alternativa, considera que els vehicles pesants (camions i autocars) etiqueta dièsel B són 

substituïts per vehicles EURO 6 dièsel i els lleugers (turismes i furgonetes) per EURO 6 gasolina i 

híbrids de gasolina (ja que s’incorporaria a la mesura un missatge clar sobre la contaminació dels 

dièsel). En aquest supòsit es calculen unes emissions anuals al 2020 de 1.664,33 tn/any, una 

reducció del 52,3% de NOx respecte 2017. Un 2,8% d’aquesta reducció és degut a la reducció de 

mobilitat esperada al 2020 degut a l’aplicació d’altres mesures a la ciutat. El 49,5% restant de 

reducció és degut a l’aplicació de la restricció de circulació dels vehicles sense etiqueta. 

Aquesta reducció en emissions, segons modelitzacions, suposaria una reducció en 18,3 µg/m3 de 

NO2 a l’estació de l’Eixample, i 15,2 µg/m3 a Gràcia-Sant Gervasi al 2020. Assolint nivells de casi 

d’acompliment o d’acompliment amb l’efecte d’altres mesures que es facin a la ciutat o l’entorn: 
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• 2020 ZBE global 13h <sense etiqueta i etiqueta B dièsel>: Eixample (40,7 µg/m3) [+1,7% 

sobre el límit EU de 40 µg/m3] 

• 2020 ZBE global 13h <sense etiqueta i etiqueta B dièsel>: Gràcia-Sant Gervasi (37 µg/m3) 

[7,5% sota el límit EU de 40 µg/m3] 

Tot i que seria possible assolir l’acompliment de totes les estacions de Barcelona segons la 

modelització de l’escenari realitzada (amb l’efecte d’altres mesures que es facin a la ciutat), en el 

moment de ser implementada suposaria una afectació i impacte al parc mòbil molt alta ja que un alt 

percentatge del parc circulant és etiqueta B dièsel. A més es presenten incògnites legals sobre si 

és possible discriminar una mateixa etiqueta segons el combustible que no només dificultarien la 

implementació de la mesura, sinó que podria arribar a no implementar-se mai, o que quan es pogués 

implementar després de superar els temes legals o administratius haguessin passat tants anys que 

ja no tindria cap efecte de millora sobre la qualitat de l’aire. 

Aquestes dificultats legals que podrien tenir lloc semblen no ser de rellevància en les normatives 

d’altres ZBE europees, doncs com s’ha vis en l’estudi de casos, la majoria de les ZBE apliquen 

majors esforços restrictius sobre els vehicles dièsel, sent molt més laxes per als vehicles a gasolina. 

Berlin i Munic, per exemple, només apliquen restriccions per als vehicles dièsel però a totes les 

tipologies de vehicles. Altres com Milà, Copenhaguen, Brussel·les o Amsterdam també actuen 

majoritàriament sobre els vehicles dièsel de quasi totes les tipologies i fins a categories Euro més o 

menys restrictives. 

Si Barcelona optés per aquest nivell restrictiu pel que fa a vehicles dièsel, es posaria a l’alçada de 

les restriccions actuals (2022) d’Amsterdam, Copenhaguen i Londres pel que fa als vehicles 

pesants. Dels que disposen de calendari d’evolució de les restriccions, Milà té previst aquest nivell 

de restricció als dièsel pel 2024, Brussel·les pel 2025 i Gran Paris directament prohibirà la circulació 

de tots els vehicles dièsel a partir de 2024. 

 

 

• Model nuclis o parcial 13h <sense etiqueta>: El model nuclis suposa la implantació de 

diferents ZBE de petita dimensió a diferents zones de la ciutat per intentar buscar minimitzar 

l’afectació territorial. El primer criteri per decidir quines zones han de quedar delimitades hauria de 

ser el mapa de població exposada. Segons aquest mapa, mostrat prèviament, la població exposada 

al 2017 queda molt compactada en una gran peça, i no sembla que es formin clústers o petites 

zones que justifiquin aplicar el model de nuclis, veure imatge següent. 
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Imatge 12: Nuclis detectats al mapa d’exposició a la població de 2017 de Barcelona 

 
Font: Barcelona Regional 

 

Per altra banda el mapa d’exposició a la població sí que mostra com la part alta de la ciutat queda 

per sota els nivells mínims a assolir i es podria pensar a posar una delimitació de la ZBE que no 

incorporés aquella zona. Aquesta solució de ZBE, que seria un model parcial, segurament tindria 

una afectació de vehicles menor que el model global de tota la ciutat. Per contra es troben els 

següents punts negatius: 

• Segons l’anàlisi del vehicles que circulen per la ciutat: la meitat d’aquests (o en alguns casos 

més de la meitat segons tipus de vehicle) estan censats fora de Barcelona, per tant un model 

de nuclis o parcial podria agreujar les vores dels nuclis o les zones sense restricció al acollir 

el pas dels vehicles amb restriccions a altres zones de la ciutat. 

En aquest sentit, tot apunta a que un model de ZBE, amb un grau de restricció moderat com el de 

Barcelona, ha de ser ampli en territori per ser efectiva i per tal de garantir que el major percentatge 

de població possible pugui beneficiar-se de la mesura, de fet el 99,69% de la població de Barcelona 

queda dins del límit definit per la ZBE.  

 

 

A més, també es troben els següents altres punts negatius al model parcial: 

• s’incrementa la complexitat en la gestió de la ZBE per vetllar del correcte compliment de la 

mesura mitjançant càmeres o altre tipus de control ja que la delimitació no quedaria definida 

per infraestructures de distribució viària. 

• i s’incrementa la complexitat en la senyalització de les fronteres de la ZBE i per tant la 

dificultat en la clara delimitació de cara al ciutadà o conductor extern. 

Cal recordar que les Directrius per a la Creació de Zones de Baixes Emissions marcades pel 

MITECO indiquen que sobre la definició i extensió de les ZBE: “...se deben buscar fronteras 

claramente comunicables, perceptibles y recordables, es decir, ser un área fácilmente identificable 

y reconocible. Para ello, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores, pueden emplearse 

fronteras administrativas conocidas por la ciudadanía como los límites de distritos y barrios, vías 

importantes como las avenidas de ronda o circunvalación, elementos destacados como grandes 

zonas verdes, ríos o líneas de costa, líneas de ferrocarril, etc. Además, la delimitación debe permitir 
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a los vehículos que lleguen a su perímetro continuar circulando sin acceder a la ZBE”. I referent a 

la mida i extensió les mateixes directrius indiquen: “El tamaño de la ZBE debe ser significativo y 

suficiente para el cumplimiento de sus objetivos. Se justifica que se trata de una zona con 

características adecuadas para la actuación, que incluye una parte significativa de la población, de 

la superficie del municipio o del tráfico de vehículos a motor. A modo de ejemplo, se considera que 

es una buena práctica una ZBE delimitada por un cinturón de rondas en ciudades que cuenten este 

tipo de estructuras viales. Así, la superficie mínima debe desincentivar el “efecto frontera”, entendido 

como el desplazamiento de los vehículos y sus emisiones desde el área restringida hacia las zonas 

adyacentes, sin reducción del tráfico en el conjunto del municipio.” 

 

 

Les alternatives per tant s’avaluen qualitativament segons: 

▪ Beneficis ambientals: beneficis derivats de la reducció del nivell de contaminants al 

implantar la mesura. El cost de la pol·lució ve determinat per la pèrdua econòmica que 

genera l’impacte de certa dosis de contaminants sobre la salut humana (reducció esperança 

de vida), els ecosistemes (menor producció agrícola) i deteriorament d’edificacions 

(manteniment i reparacions). 

Es considera que entre un model global amb horari de 13h i un model global amb un horari 

de 24, els beneficis ambientals són equivalents. En canvi, si s’afecta als etiqueta B dièsel els 

beneficis són superiors. No s’entra a valorar la reducció de l’escenari sense restriccions ja 

que es consideraria com l’escenari base, i es  puntuarien les millores a partir d’aquest 

escenari de referència. 

 

▪ Cost/complexitat d’implantació: valoració dels recursos que es destinen a la implantació 

de la mesura considerant la inversió inicial i els costos de manteniment i explotació del 

sistema. Bàsicament és el cost d’instal·lar un sistema de control automàtic mitjançant 

càmeres, i el manteniment d’aquest. 

Es considera que en un model de nuclis el sistema de control és molt més complex, 

conseqüentment, tant la inversió inicial com l’explotació i manteniment d’aquest és molt més 

elevat que en el model global. 

 

▪ Impacte social: valoració dels costos derivats de la implantació de la mesura sobre els 

usuaris afectats (cost de canvi de vehicle i/o increment de temps en el desplaçament el en 

cas de canviar a transport públic) 

Es considera l’impacte social és més gran si s’aplica un model 24h perquè està afectant a 

persones que tenen la necessitat de circular en un període on no hi ha suficients alternatives 

en transport públic i per tant hauran de canviar-se el cotxe, o augmentar considerablement 

el temps de viatge. En canvi amb el model de 13 h hi ha una part de la població afectada 

que pot trobar una alternativa viable amb transport públic o mode de transport sostenible. 
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Matriu resum d’alternatives: 

TIPUS de ZBE 

Afectació 
temporal 

(hores/any) 

[considerant 250 
dies laborables a 

l’any] 

Afectac
ió 

vehicle
s al 

2017 

reducció 
NO2 

Eixample 
2017->2020 

Beneficis 
ambienta

ls 

Cost o 
complexitat 

d’implantació 
(*) 

impacte 
social 

Punts 
totals 

No aplicar 
restriccions als 
vehicles 
Horari: NA 
Afectació: NA 

0 0 -3,6 µg/m3 - 0 0 - 

Model global 
Horari: 13h laborables (7am 
a 8pm) 
Afectació: Vehicles sense 
etiqueta 

3250 h 17,9% -7,7 µg/m3 ✓✓✓   ✓ 

Model global 
Horari: 24 hores 7 
dies/setmana 
Afectació: Vehicles sense 
etiqueta 

8760 h 18,5% -8,5 µg/m3 
✓✓✓   - 

Model global 
Horari: 13h laborables (7am 
a 8pm) 
Afectació: Vehicles sense 
etiqueta + etiqueta B dièsel 

3250 h 55,6% -18,3 µg/m3 
✓✓✓

✓   - 

Model nuclis o 
parcial 
Horari: 13h laborables (7am 
a 8pm) 
Afectació: Vehicles sense 
etiqueta 

3250 h NA(**) NA(**) NA(**)  NA(**)  

(*) En totes les alternatives es considera un sistema de control automàtic ja que el control manual 

queda descartat per ser inviable degut a la dimensió i el volum de vehicles a controlar. 

(**) No avaluat degut al diferents aspectes negatius considerats en aquesta proposta i comentats 

anteriorment. 

 

 

Aplicació de l’alternativa escollida i moratòries adoptades 

 

Per tant, l’alternativa escollida doncs és la: 

✓ Model global 13h <sense etiqueta> 

per les següents argumentacions: 
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Referent al tipus de vehicle afectat: 

Primer de tot no aplicar mesures restrictives a la causa principal de la dolenta qualitat de l’aire 

urbana no és una alternativa a escollir, tenint en compte les implicacions a la salut humana que 

l’actual qualitat de l’aire té sobre les persones i que a més la OMS recentment (al 2021) encara ha 

baixat els nivells objectius d’exposició. 

L’administració pública ja sigui estatal, regional o local ha de protegir la salut de les persones i per 

tant ha d’actuar amb totes les eines que li permetin acomplir amb els nivells Europeus, o com a 

mínim reduir al màxim els nivells de contaminació local. Per tant, per obligació moral i per 

interpel·lació de la justícia Europea, cal adoptar mesures que abordin directament la principal font 

de contribució a la baixa qualitat de l’aire, que en aquest entorn és el trànsit de vehicles. 

Respecte a afectar tant als vehicles sense etiqueta com els etiqueta B dièsel, tot i que aquesta 

alternativa faria reduir els valors de contaminació a nivells d’acompliment o pràcticament 

d’acompliment, el volum de vehicles afectats (>50%) és massa gran com per ser assumit per la 

població i les empreses. A més, des el punt de vista jurídic no sembla viable establir diferents criteris 

per una mateixa etiqueta, es recorda que l’etiqueta B té tant vehicles dièsel com de gasolina. 

Quedarien afectats vehicles dièsel EURO 4 i EURO 5, i no afectats de gasolina més vells EURO 3. 

Sobre aquest tema es recorda que en l’àmbit estatal, la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic 

i Transició Energètica, estableix a l'article 14 que les restriccions d'accés, circulació i estacionament 

de vehicles s'aplicaran “de conformitat amb la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions 

d'acord amb allò establert al Reglament General de Vehicles Vigent”. Així que sembla ser que fins 

que l’etiquetatge ambiental a nivell estatal no reculli diferències entre els combustibles dintre d’una 

mateixa etiqueta, aquesta alternativa també queda invalidada per aspectes jurídics. 

Per tant, l’alternativa més plausible seria doncs començar afectant per el primer tram de les 

etiquetes ambientals: “els vehicles que no han rebut etiqueta ambiental” per estar per sobre dels 

nivells d’emissió màxims requerits per disposar d’alguna de les etiquetes. 

 

Referent a l’àmbit d’afectació: 

Referent a una alternativa de ZBE basada en nuclis o varies zones separades, per una banda no 

es considera oportú ja que el mapa d’exposició a la població resultat de la modelització mostra com 

la problemàtica és manifesta a pràcticament tot el continu urbà de la ciutat. 

Sí que es podria pensar en aplicar una ZBE d’un sol nucli o parcialment a la ciutat (exclouen-t’hi la 

part alta de la ciutat), que tal com es veu en el mateix mapa d’exposició queda per sota els llindars. 

Tot i això cal fer la reflexió següent: aplicant zones de restricció a unes parts de la ciutat i de no 

restricció a unes altres per una banda pot fer empitjorar aquelles zones que estaven millor degut a 

l’efecte vora de la mobilitat, que fa que una part dels vehicles afectats busquin vies alternatives de 

pas per evitar les zones amb restriccions. A més, s’incrementa la complexitat en la gestió de la ZBE 

per vetllar del correcte compliment de la mesura mitjançant càmeres o altre tipus de control ja que 

la delimitació no quedaria definida per infraestructures de distribució viària; i s’incrementa la 

complexitat en la senyalització de les fronteres de la ZBE i per tant la dificultat en la clara delimitació 

de cara al ciutadà o conductor extern. Aquests dos fets no anirien en línia amb les recomanacions 

del MITECO en el seu document de Directrius per a la Creació de Zones de Baixes Emissions. 

Per altra banda, donat que el mapa d’exposició mostra una delimitació d’única zona gran, si la  

delimitació d’aquesta aprofita infraestructures amb entitat pròpia, es facilita i simplifica la 

senyalització de les fronteres de la ZBE i per tant facilita que el ciutadà o conductor tinguin clars 

quines són les noves delimitacions territorials i on estan situades les fronteres. 
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Per tant sembla més coherent, i tenint en compte que la ZBE s’està consensuant territorialment amb 

altres municipis limítrofs amb Barcelona, que l’àmbit i dimensió de la ZBE ha d’estar limitat i 

senyalitzat per una gran infraestructura, clarament identificable per la població local i externa, com 

ho són les Rondes de Barcelona. A més, tal com indica el document del MITECO, la delimitació ha 

de permetre que els vehicles que arribin al perímetre de la ZBE pugin continuar circulant sense 

accedir-hi. 

 

Referent a l’horari d’afectació: 

Tot i que les hipòtesis realitzades indiquen que una restricció total les 24 hores i els 365 dies de 

l’any hagués resultat en una menor quantitat d’emissions, realment també s’ha de tenir en compte 

que a les nits i especialment els caps de setmana la contaminació és més baixa que en hores 

laborables. També és una realitat que hi ha una part important de la població que només fa servir 

el vehicle el cap de setmana (queda demostrat en altres estudis que el parc circulant entre setmana 

és més nou que el parc censat). Per tant fer una restricció 24/7 pensem que no hagués afectat gaire 

als vehicles que circulen i per tant no hagués millorat substancialment els resultats d’immissió. En 

canvi però sí hagués afectat a una part important del parc censat, aquells que agafen el vehicle 

comptades vegades a l’any. Per tant per minimitzar l’afectació sobre aquesta població, que a més 

majoritàriament són persones amb recursos limitats ja que allarguen l’antiguitat del vehicle al màxim, 

es decideix limitar la restricció només a hores de màxima intensitat viària, i per tant també a hores 

de màxima contaminació a l’aire: laborables de 7h a 20h. 

 

L’exclusió de les Rondes: 

Hi trams de les Rondes de Barcelona que queden dins de l’àmbit seleccionat. S’ha valorat l’opció 

d’incloure o no a la restricció de la ZBE a la circulació dins les Rondes, finalment la conclusió ha 

estat de no incloure les Rondes en la restricció respon a les següents raons: 

• Tot i que les modelitzacions realitzades incorporen les parts soterrades de les Rondes, sí 

que és cert que una de les limitacions dels models de qualitat de l’aire es la dificultat que 

tenen per modelitzar diferents nivells o alçades de carreteres. I quan es modelitzen ciutats 

senceres s’ha d’adoptar una certa simplificació per permetre al model convergir. Per tant 

degut a que hi ha força trams de les Rondes de Barcelona que estan soterrats, i per tant 

aquest fet afavoreix la menor expansió de la concentració dels vehicles que circulen per les 

Rondes; 

• A més tenint en compte que les Rondes són un eix vertebral de la mobilitat provincial, s’ha 

cregut convenient no afectar aquesta arteria per no provocar problemes de congestió a altres 

vies alternatives novament també seguint les recomanacions de les Directrius per a la 

Creació de Zones de Baixes Emissions del MITECO que recomanen que la delimitació de 

les ZBEs han de permetre als vehicles que arribin al seu perímetre poder continuar circulant 

sense haver d’accedir a la ZBE. 

 

L’exclusió de la zona Industrial i el Port de Barcelona: 

De la mateixa manera, la zona industrial i el Port de Barcelona quedarien excloses de la restricció 

de la ZBE per les següents raons: 

• Són zones amb espais oberts, a prop de la banda marítima i per tant de les brises marines, 

i amb carrers de gran amplada, tot això provoca un efecte positiu en la dispersió de 

contaminants. 
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• Hi ha camions i vehicles de llarg recorregut que venen de l’estranger a carregar i descarregar 

al Port i a naus industrials. En una primera etapa afectar a aquests vehicles (tenint en compte 

que els eixos arterials de les Rondes han quedat exclosos de la restricció), sembla que pot 

provocar problemes de distribució o econòmics d’un abast difícil de calcular. A més, la 

implementació de la ZBE a la ZAL o al Port de Barcelona requereix un acord ampli entre 

diferents entitats. 

• Totes les ciutats estudiades a nivell europeu i que tenen port comercial (Barcelona, Lisboa, 

Amsterdam, Copenhaguen i Estocolm) presenten exclusions en aquestes zones, deixant 

aquesta àrea fora de l’àmbit de la ZBE i inclús fent exempció en algun vial que s’introdueix 

dins la ZBE, com seria el cas de Copenhaguen, per a facilitar-hi l’accés i poder-hi permetre 

l’activitat. 
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8. CONCLUSIONS 

La contaminació de l'aire ambiental exterior succeeix quan els contaminants assoleixen 

concentracions prou altes com per afectar negativament la salut humana i/o el medi ambient. 

L'exposició a nivells alts de contaminació de l'aire pot causar una varietat de resultats adversos a la 

salut. La contaminació de l’aire pot fer augmentar el risc d’infeccions respiratòries, malalties 

cardíaques, accidents cerebrovasculars i càncer de pulmó, i especialment pot afectar més a les 

persones més vulnerables (persones grans, infants, persones amb malalties cròniques, etc.); una 

millora en la qualitat de l’aire és un benefici comú ja que repercuteix positivament a la salut del global 

de la ciutadania i les persones que treballen en el territori. 

Per tant, les administracions públiques en benefici de la salut, estan moralment obligades i legalment 

interpel·lades a actuar per millorar la qualitat de l’aire dels seus ciutadans i del seu àmbit territorial 

competencial. S’han desenvolupat estudis de contribució per conèixer el/les principals fonts 

d’emissió que contribueixen a la mala qualitat de l’aire, s’han aplicat mesures enfocades a reduir les 

emissions i les immissions, i s’han desenvolupat models de previsió i protocols d’alerta per crear 

avisos a la població en cas de superacions extremes de contaminació. Tot i això cal encara més 

esforç per assolir nivells adequats de qualitat de l’aire. 

Abans de l’aplicació de la ZBE a Barcelona hi ha hagut diferents plans i actuacions per part de 

diferents administracions per millorar i intentar l’acompliment dels llindars Europeus en qualitat de 

l’aire, concretament PM10 (fixat a 40 µg/m3 en mitjana anual) i NO2 (fixat també a 40 µg/m3 en mitjana 

anual) ja que aquests dos contaminants són els que han anat superant límits europeus en els últims 

anys al teixit urbà de Barcelona així com en d’altres ciutats. 

Els valors límits són llindars que queden fixats per la Unió Europea (UE) i tenen relació amb els 

límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La normativa fixada per la UE té 

per objecte assolir objectius de qualitat de l’aire amb un cost econòmic i social acceptable i són de 

compliment obligatori. Els objectius de qualitat de l’aire determinats per l’OMS s’elaboren a partir de 

criteris estrictament sanitaris i són més exigents. No són normes de compliment obligatori, però són 

recomanacions a tenir en compte, de fet al mes de setembre de 2021, l’OMS va actualitzar les seves 

guies sobre la qualitat de l’aire donant valors de referència significativament inferiors als que 

indicava a l’anterior guia de 2005 ja que la recerca ha demostrat que l’impacte sobre la salut era 

més important que els que havia demostrat anteriorment. Per tant els nous nivells recomanats per 

la OMS tendeixen a l’objectiu final en mitjana anual de 15 µg/m3 de PM10 i 10 µg/m3 de NO2, que 

equival a un -63% i -75% respectivament respecte els valors normatius Europeus. 

A més les modelitzacions de dispersió de contaminants realitzades donaven que al 2017 la gran 

majoria de la població barcelonina estava exposada a nivells de contaminació superiors al límit 

Europeu de NO2. 

Tot i que la qualitat de l’aire ha anat millorant, per exemple en PM10 ja no es superen límits des de 

l’any 2010; i referent al NO2 es manifesta una disminució del nombre d’estacions que superen el 

límit del valor mitjà anual, passant de 4 estacions amb superació l’any 2010, a 3 estacions al 2017 i 

2 estacions l’any 2019, aquesta baixada no és suficient ja que la UE estableix clarament que no s’ha 

de superar els nivells permesos en cap de les estacions de mesura. Així, arran de l’evolució dels 

nivells de qualitat de l’aire respecte el NO2 durant el període 2010-2015, la Comissió Europea va 

obrir un expedient d’infracció, i el procés va culminar el 4 de març de 2020, en què la Comissió 

Europea va presentar la demanda contra l’Estat espanyol al Tribunal de Justícia de la UE pel 

presumpte incompliment sistemàtic dels valors límit de NO2 a les zones urbanes de Madrid, 

Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat. 
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Reduir els impactes de la contaminació de l'aire a la salut pública requereix abordar les principals 

fonts de contaminació de l'aire, especialment la combustió de combustibles fòssils del transport viari, 

ja que s’ha demostrat com és el principal i majoritari contribuent a la mala qualitat de l’aire de 

Barcelona. 

La mobilitat tant de persones com de mercaderies són les responsables del trànsit viari. Tanmateix, 

la mobilitat de les persones representa un major volum d’aquesta mobilitat, tot i que la seva 

contribució (en termes relatius) a la contaminació ambiental, és proporcionalment menor que en el 

cas de les mercaderies. Tot i això, les administracions públiques tenen més capacitat d’incidència 

en la reducció del trànsit motoritzat, ja que poden oferir alternatives de transport a l’ús del vehicle 

privat. En el cas de les mercaderies, les alternatives a l’ús de vehicles motoritzats són molt limitades 

i, a més, la distribució de mercaderies és una activitat privada sobre la qual les administracions 

tenen poc poder de decisió i d’intervenció.  

La mobilitat de les persones ha tendit a incrementar-se en els darrers anys fins l’arribada de la 

pandèmia i es preveu que poc a poc es vagi recuperant. La major part dels desplaçaments de les 

persones es produeixen en un àmbit molt proper a la ciutat de Barcelona (la pròpia ciutat i la primera 

corona metropolitana eminentment) que gaudeix d’una xarxa potent de transport públic que en certs 

punts es troba saturada i que està arribant al límit de la seva capacitat.  

L’Ajuntament de Barcelona però, té escasses competències per revertir aquesta situació i les 

administracions competents, en especial l’Estat però també la Generalitat, van molt endarrerides en 

les seves inversions, havent executat només un 17% de les inversions i restant l’execució de més 

de 8.600 M € sobretot en infraestructura ferroviària. Les successives crisis econòmiques, sens 

dubte, no han ajudat a avançar en aquesta línia.  

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les seves competències, ha anat 

incrementant les inversions en modes alternatius al vehicle privat, tant pel que fa al dèficit 

d’explotació del transport públic com a les inversions en altres modes de transport alternatiu al 

vehicle privat. L’any 2021 les inversions municipals en aquests modes van arribar als 226,5 M €, un 

7% del pressupost municipal. A més, l’adjudicació de 75 M € dels fons europeus destinats a la 

mobilitat sostenible també suposaran un fort impuls per al canvi de model de mobilitat. Aquestes 

xifres tant elevades, contrasten amb els 1,4 M € necessaris per implantar la ZBE (2020-2021). La 

implantació d’una ZBE es configura doncs una mesura de baix impacte econòmic per al pressupost 

municipal que pot tenir un impacte significatiu en termes de millora de la qualitat de l’aire.   

Per altra banda, i pensant en els efectes que pot tenir la mesura sobre els usuaris del vehicle privat, 

cal destacar que la major part de la mobilitat de les persones és deguda a motius de tipus personal 

i no a una mobilitat obligada per motius laborals o formatius. A més, l’anàlisi del potencial de 

transvasament modal mostra com el 80% dels desplaçaments en vehicle privat que es van produir 

l’any 2019 es podrien haver realitzat amb alternatives raonables de transport públic. Aquest resultats 

coincideixen amb les dades de l’EMEF que destaquen que els principals motius per a l’ús del vehicle 

privat tenen més a veure amb la comoditat que no pas amb la necessitat per manca d’alternatives.  

Tal i com s’ha vist, la ciutat disposa des de fa anys de diversos plans, programes i mesures destinats 

tant a assolir un canvi en el model de mobilitat, com en una millora de la qualitat ambiental de 

manera més específica. Si bé s’està treballant de manera intensa en promoure mobilitats 

alternatives al vehicle privat des de totes les administracions públiques, les dades de reducció de 

l’ús del vehicle privat són poc encoratjadores ja que, si bé s’ha aconseguit una certa millora en el 

repartiment modal, les etapes de desplaçament en vehicle privat han seguit augmentant. Donat 

doncs, el gran esforç de les administracions en oferir alternatives al vehicle privat, als resultats 

obtinguts en matèria de mobilitat i als incompliments sistemàtics dels llindars màxims d’immissió, es 

fa palesa la necessitat d’adoptar mesures que tinguin una incidència directa sobre les emissions i 

que finalment es pugui gaudir d’una qualitat de l’aire saludable per a les persones.  
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Per tot això, i tot i que la ciutat ja ha desplegat des de fa més de 10 anys mesures per reduir la 

contaminació local (el primer pla municipal que incorporava la contaminació local va ser el PECQ: 

Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire 2011-2020), al 2017 encara es superaven nivells 

d’immissió i per tant, en un acte de responsabilitat social, s’analitzen les alternatives d’una Zona de 

Baixes Emissions.  

L’anàlisi d’alternatives realitzada conclou que la fórmula que millor s’adapta a Barcelona des del 

punt de vista ambiental, social i econòmic és un model de ZBE ampli que abraci pràcticament tot el 

territori, amb un horari que afecti només a les hores amb pitjor contaminació (de 7h a 20h), i que 

afecti només als vehicles sense etiqueta. Tot i que les modelitzacions realitzades mostraven que 

aquesta fórmula de ZBE no aconseguiria l’acompliment de totes les estacions de la XVPCA de 

Barcelona, si que afectant al 18% dels vehicles que aleshores circulaven sense etiqueta 

s’aconseguiria baixar els nivells d’immissió entre 6 i 8 µg/m3 de NO2 a Gràcia-Sant Gervasi i 

l’Eixample respectivament. Per altra banda anar més enllà fins l’acompliment dels llindars Europeus 

implicava augmentar el nivell de restricció afectant als vehicles d’etiqueta B dièsel, que en aquell 

moment hagués afectat al 55,6% dels vehicles circulants. Tot i que aquesta opció ambientalment 

era òptima, des del punt de vista social i econòmic es va considerar excessiva. I per tant la ZBE 

definitiva va ser la de només restringir els vehicles sense etiqueta amb les excepcions i 

consideracions ja exposades en aquest document. 

Finalment la fórmula escollida d’aplicació de ZBE anava en línia amb l’agenda de la ciutat per 

adoptar mesures destinades a reduir els gasos d'efecte hivernacle (GEI). En aquest sentit com la 

ZBE promou la no utilització de vehicles més vells a determinades hores i dies, les alternatives més 

naturals serien o bé un traspàs modal cap a transport col·lectiu o un canvi de vehicle a un de menys 

contaminant, i per tant segurament més nou i eficient. Com a conseqüència s’està afavorint també 

una mobilitat amb menors emissions de CO2 per distància recorreguda, i per tant seria una mesura 

alineada amb les mesures de mitigació del Canvi Climàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


