
 

 

A partir de l’1 de gener de 2020, entra en vigor la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona, que 

limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, els que no disposen del distintiu ambiental de la 

DGT, els dies feiners entre les 7.00 i les 20.00 hores. 

 

Tanmateix, els vehicles professionals destinats al transport de mercaderies i al transport de passatgers 

disposen d’un any de moratòria. D’aquesta manera, podran circular independentment del distintiu 

ambiental de la DGT que tinguin i disposaran de dotze mesos més per adoptar energies menys 

contaminants. 

Adapta el teu negoci a una mobilitat més sostenible. Un transport col·lectiu i de mercaderies més net és 
essencial per protegir la salut de tothom.  
 
Per què? 

•         La contaminació és un problema greu de salut que afecta tothom i durant tota la vida. L’any 

2018 van morir 351 persones per causes atribuïbles a la contaminació, que és especialment 

agressiva amb els més vulnerables: infants, persones grans, dones embarassades i adults amb 

malalties cardiorespiratòries o cròniques. 

•         Barcelona supera els nivells de contaminació marcats per l’OMS de manera diària i continuada. 

Aquesta exposició constant a partícules nocives afecta la salut i el desenvolupament dels 

infants. 

Què s’aconseguirà amb la ZBE Rondes de Barcelona? 

•         Deixaran de circular per la ciutat 50.000 vehicles al dia, un 20% dels vehicles que hi circulen 

actualment. Són vehicles que no tenen el distintiu ambiental de la DGT perquè contaminen en 

excés. Per exemple, retirar de la circulació un vehicle dièsel de més de 20 anys equival a retirar 

del trànsit 35 vehicles moderns equivalents.  

•         Reduirem en un 15% les emissions de NO2, causades principalment pel trànsit. I en quinze anys 

haurem reduït en un 30% les emissions de contaminants (sobretot, NO2 i PM10). 

Mou-te de manera sostenible. El transport públic i la xarxa ciclista són la manera òptima de moure’s per 

la ZBE Rondes de Barcelona. 

La contaminació no es veu, però es respira. Reduint la contaminació, protegim la salut.  

 

 


