CIRCULAR 74-2017
RESTRICCIONS DE TRÀNSIT A L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Benvolguts i benvolgudes,

Ens complau informar-vos de les restriccions a la circulació en episodi de NO2, decretat per la
Generalitat de Catalunya, i pactades amb l'Ajuntament de Barcelona, que es produiran a partir del dia
1 de Desembre de 2017 i mentre duri aquesta situació. Es restringirà temporalment el trànsit de
vehicles més contaminants, de manera progressiva fins a la prohibició permanent al 2020.

En el cas de Barcelona la restricció afectarà l’espai delimitat per la Zona de Baixes Emissions de
l'àmbit de les Rondes de Barcelona, corresponent als municipis de Barcelona (excepte la Zona
Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes) i L'Hospitalet de Llobregat i part de la
resta de municipis limítrofs amb les Rondes (Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant
Adrià del Besós). Les restriccions de circulació de vehicles més contaminants estaran vigents de
7:00h a 20:00h de dilluns a divendres, de l'endemà de la declaració de l'episodi, per dia sencer, i fins
la finalització de l'episodi.

També, en cas d'episodi de contaminació per NO2 es preveu activar la taxa per a l'estacionament
regulat de vehicles a la via pública, amb un increment de la tarifa de l'Àrea Blava i l'Àrea Verda (per a
no residents) de 2 euros/hora, excepte en els vehicles Zero emissions (etiqueta blava).

Les restriccions seran permanents a partir de l’1 de desembre de 2017 i successius.

A partir de l’1 de desembre de 2017 i dins de Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les
Rondes de Barcelona la mesura afectarà els turismes sense etiqueta de la DGT (vehicles de
gasolina anteriors al 2000 i dièsels d’abans del 2006) i les furgonetes anteriors a Euro 1
(matriculades abans de l'1 d'octubre de 1994). Queden exempts de manera permanent els vehicles
de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els
serveis essencials (mèdic, funerari). Queden exempts durant el 2017 les motos, els camions, els
autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.

Adjuntem link de la web de l'Ajuntament de Barcelona, on podran trobar de manera concreta i
ampliada tota la informació corresponent a les restriccions de trànsit de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Rebeu una cordial salutació,
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