MILLOREM
LA QUALITAT
DE L’AIRE DE
LA METRÒPOLIS
DE BARCELONA
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A LA REDACCIÓ
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS
RONDES DE BARCELONA.
canvidhabits.amb.cat/contaminacio

L’Ajuntament proposa:

Tu què proposes?

Contaminació i salut
La metròpolis de Barcelona registra uns nivells elevats de contaminació atmosfèrica, especialment pel
que fa a les partícules en suspensió PM10 i el diòxid
de nitrogen (NO2), que excedeixen els valors recomanats per l’OMS i resulten molt nocius per a la salut de
la població. Aquestes afectacions es manifesten especialment en els col·lectius considerats com a més
sensibles, com ara adults amb afectacions de salut,
dones embarassades, asmàtics, gent gran o infants.

L’origen d’aquests contaminants és principalment el
trànsit de vehicles. A la metròpolis de Barcelona hi ha
gairebé 6.000 cotxes per km2. Això significa el doble
que a Madrid ciutat (3.000 cotxes per km2) i més del
triple que a Londres, que té 2.000 cotxes per km2.
Cada dia més d’un milió de vehicles circulen pels accessos de Barcelona, prop de 800.000 ho fan per les
vies principals de la ciutat i gairebé 270.000 circulen
per les rondes.

Una reducció dels nivells de contaminació per PM2,5
a la conurbació de Barcelona fins als llindars recomanats per l’OMS hauria evitat, entre l’any 2010 i 2017,
424 morts, en mitjana anual durant el període.

Restringir el trànsit de vehicles més contaminants és
una de les mesures per combatre la contaminació.
Més de 200 ciutats europees tenen definides zones
de baixes emissions per preservar la salut de les persones: Londres, París, Berlín, Estocolm, Milà, etc.
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Com valores el parc de vehicles afectats per les restriccions circulatòries?

Com valores les exempcions permanents?

Àrea ZBE
La Zona de Baixes Emissions de Barcelona és una
àrea de 95 km2 que inclou tot el terme municipal de
Barcelona, excepte el barri de Vallvidrera, el Tibidabo
i les Planes i la Zona Franca Industrial.

També engloba àmbits dels municipis circumdants
de Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat,
Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
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Zona de baixes emissions

Àrea exclosa

Vies excloses

A partir de l’1 de gener de 2020, es proposen restriccions permanents
No poden circular
Vehicles sense distintiu
ambiental de la DGT

Exempcions permanents
• Vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
• Serveis d’emergències (policia,
bombers, ambulàncies)
• Serveis essencials (mèdic, funerari)

Horari d’aplicació
Vigent per a tots els dies
feiners, de dilluns a divendres,
de 7.00 a 20.00 h
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Com valores els dies i l’horari de restricció de la circulació?

Com valores de manera global l’aplicació de la ZBE?

Creus que fa falta alguna mesura o estratègia complementària per millorar la
qualitat de l’aire a la metròpolis de Barcelona?

