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Ja saps de què va? 
ZBE Barcelona, el Registre d’Autorització de 
l’AMB i les restriccions a la circulació 
 

https://www.zbe.barcelona/ 

Encara que als medis de comunicació es parla com si ja estiguessin 

aprovades les restriccions de circulació a determinats vehicles, el cert 

és que l'Ordenança que restringirà la circulació a determinats vehicles 

a la Zona de Baixes Emissions, encara no s'ha publicat al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona, per poder-se aplicar als ciutadans. 

09/10/2019: Sessió de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 

Infraestructures i Mobilitat 

Votació favorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de 

Catalunya i abstenció d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 

Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi. 

11/10/2019: Publicació al BOPB de l'avantprojecte de "l'Ordenança 

relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la 

ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat 

de l'aire." obrint el termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions. 

25/11/2019: El Gremi presenta les seves al·legacions que pot 

consultar al següent enllaç tant en la versió resum com les complertes 

en català / castellà. 

Ara cal esperar, la reacció del Govern Municipal a les al·legacions 

presentades, el debat i votació definitiva entre els grups polítics 

municipals i la publicació del text definitiu al BOPB. Us informarem al 

respecte. 

De moment, però, de l'Avantprojecte d'ordenança destaquem: 

▪ Es prohibeix circular a la ZBE a partir de l'01/01/2020, de dilluns a 

divendres, de 7:00 a 20:00 hores, als turismes / ciclomotors / 

motocicletes als que no li pertoqui un distintiu ambiental. 

Podrà consultar per la matrícula de qualsevol vehicle, si té distintiu 

ambiental, clicant aquí o al següent enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/afectacions-la-

mobilitat/el-distintivo-ambiental-de-la-dgt. 

http://www.gremibcn.com
https://www.zbe.barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/es/accion-de-gobierno/comisiones-del-consejo-municipal/ecologia-urbanismo-infraestructuras-y-movilidad
https://ajuntament.barcelona.cat/es/accion-de-gobierno/comisiones-del-consejo-municipal/ecologia-urbanismo-infraestructuras-y-movilidad
https://bop.diba.cat/temp/10_022019017816.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/AvantprojecteOrdenancaZBE.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/AvantprojecteOrdenancaZBE.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/AvantprojecteOrdenancaZBE.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/AvantprojecteOrdenancaZBE.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/GW_Critiques_Peticions_ZBE_Nov19.pdf
http://www.gremibcn.com/Agremiats/PDF/juridico/191125_Allegacions_Restriccions_ZBE_CAT.pdf
http://www.gremibcn.com/Agremiats/PDF/juridico/191125_Allegacions_Restriccions_ZBE_CAS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/afectacions-la-mobilitat/el-distintivo-ambiental-de-la-dgt
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/afectacions-la-mobilitat/el-distintivo-ambiental-de-la-dgt
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/afectacions-la-mobilitat/el-distintivo-ambiental-de-la-dgt
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▪ Els vehicles als que no els correspon distintiu ambiental, i els 

vehicles estrangers que compleixin els requisits tecnològics, per 

poder circular per la ZBE necessitaran sol·licitar telemàticament 

autorització al Registre d'autoritzacions de l'AMB el que pot 

generar una taxa (a determinar). Encara no està en funcionament 

però pot consultar més informació al següent enllaç: 

https://zberegistre.ambmobilitat.cat/#preRegistre-2  

De moment, si el text final de l'Ordenança no ho canvia: 

- Autoritzacions de 10 dies a l'any per vehicles sense distintiu 

ambiental de la DGT. 

- Autoritzacions temporals per a vehicles de serveis singulars 

amb accés esporàdic a la ZBE. 

- Disposició transitòria: fins el 2021 podran circular, encara 

que no els pertoqui distintiu ambiental, els vehicles de les 

categories N1, N2, N2, M2 i M3 (autocars, furgonetes, 

vehicles d'ús professional). 

- Quan l'ordenança entri en vigor - es pretén que sigui l'1 de 

gener - durant els primers tres mesos no es sancionarà. 

▪ El Registre d'Autoritzacions de l'AMB o "Registre Metropolità de 

vehicles autoritzats a circular en les Zones de Baixes Emissions" 

preveu 5 categories d'inscripció: 

1. Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat 

Reduïda (VPMR). Validesa 2 anys. Només s'admetran 

inscripcions de vehicles que siguin propietat del sol·licitant 

amb anterioritat a l'1 de gener de 2021. 

2. Vehicles de serveis: mèdics, serveis funeraris, protecció civil, 

bombers i policia. 

3. Autoritzacions d'activitats temporals: transport, vehicles 

especials, o activitats singulars (obres o ocupacions de la via 

pública) amb autoritzacions especials. Validesa de 24 h a 30 

dies naturals. 

4. Vehicles estrangers: han de complir els requisits tecnològics a 

efectes d'emissions. Validesa 30 dies. * 

5. Autoritzacions diàries: afecta a tota la tipologia de vehicles que 

necessitin un accés esporàdic a dins la ZBE. Validesa 1 dia 

natural. * 

L'alta d'un vehicle al registre es resoldrà (acceptada, denegada o 

incomplerta) en un període màxim de 15 dies hàbils rere la 

sol·licitud. Durant aquest període, sempre que no s'hagi enviat la 

http://www.gremibcn.com
https://zberegistre.ambmobilitat.cat/
https://zberegistre.ambmobilitat.cat/#preRegistre-2
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confirmació de la sol·licitud d'autorització, no es considerarà donat 

d'alta al Registre Metropolità de vehicles autoritzats. 

En cas de venta o canvi de titularitat l'inscrit al Registre ho haurà 

de comunicar a l'ens Gestor (per identificar). 

▪ La Zona de Baixes Emissions o ZBE engloba als municipis de 

Barcelona (excepte la Zona Franca industrial y el barri de 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), l'Hospitalet de Llobregat, Sant 

Adrià del Besòs i parts d'Esplugues de Llobregat y Cornellà de 

Llobregat. Per Ronda Litoral i Ronda de Dalt podran circular tots el 

vehicles, però els que no tenen distintiu ambiental no podran 

agafar cap sortida de les rondes. 

Consulti el mapa interactiu clicant aquí o al següent enllaç. 

 

Si necessiteu més informació truqueu al Gremi. 

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA 

http://www.gremibcn.com
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/afectacions-la-mobilitat/que-es-la-zona-de-bajas-emisiones-de-barcelona
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/MapaZBE_BCN.pdf

