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QUE ÉS UNA ZBE?

Àrea delimitada per una Administració que, en exercici de les seves competències, restringeix
progressivament l'accés, la circulació i l'estacionament de vehicles més contaminants per millorar la
qualitat de l'aire i mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Més de dues-centes ciutats europees de deu països, 
com Londres, Berlín o París, han implementat 

aquestes zones.

https://urbanaccessregulations.eu/
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PREPARACIÓ TÈCNICA



COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ



COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ



Enquesta Omnibus a l’AMB:

• El 95% dels enquestats indica que la contaminació és un problema important.
• El 93% de la població coneix la ZBE.
• Gairebé el 70% valora favorablement la ZBE.

Enquesta CIEMAT

• Un 70% de los encuestados considera que la introducción
de la ZBE mejorará la salud de los ciudadanos.

• Más de 6 de cada 10 encuestados (64%) considera
aceptable la introducción de la zona de bajas emisiones de
Barcelona.

• La mayoría (80%) valora la ZBE como una medida positiva.
• Más de la mitad de los participantes (53%) cree que se trata

de una medida justa. Los datos del estudio muestran
niveles de aceptación similares a los hallados en estudios
recientes en diversas ciudades europeas

COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ



MESURES COMPLEMENTARIES

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

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

desballestar el vehicle sense etiqueta ambiental. Més de 11.000 beneficiaris

Increment de l’oretà de transport públic.
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PALANCA D’IMPULS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Evolució de la circulació dels vehicles més contaminants SENSE ETIQUETA (dill-div)
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UNA VISIÓ DE FUTUR DE LES ZBE

• Les ZBE s'han d'integrar en el marc de les 
polítiques de mobilitat sostenible dels 
municipis, de les àrees metropolitanes i de les 
regions.

• Les polítiques urbanes de mobilitat han d'estar 
acompanyades per mesures estatals o 
europees que vagin en la mateixa direcció sent 
en conseqüència, complementàries i 
necessàries:
• Marc de referència per a l'àmbit local
• suport econòmic
• Escenaris de limitació temporal de el 

vehicle de combustió

• En aquest context, és essencial desenvolupar una Agenda ZBE, que s'estrenyi 
progressivament les restriccions de circulació i evitin incertesa entre la ciutadania i 
aquesta pugui anticipar-se al canvi.



MÉS CONCLUSIONS

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

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

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

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



MÉS CONCLUSIONS
 La nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obligarà a les ciutats espanyoles de més

de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions urbanes, per a la millora de la
qualitat de l'aire i aconseguir un ambient més saludable per a la ciutadania d'aquestes
148 àrees urbanes.

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

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



GRACIES
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