
DIA D’EPISODI DE CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

 

 

 

QUÈ ÉS UN EPISODI DE CONTAMINACIÓ AMBIENTAL? 

Un episodi de contaminació atmosfèrica és una circumstància en la qual els nivells 

de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió 

Europea (UE) i esdevenen nocius per la salut. Concretament, en aquest cas, quan 

els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) superen els 200 µg/m³ horaris en més d’una 

estació de la XVPCA. Segons l’històric de dades, a l’àrea metropolitana de 

Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l’any. 

 

Quan la Generalitat de Catalunya, que és qui en té les competències, declara 

“Episodi ambiental de contaminació”, l’AMB, d’acord amb els municipis 

metropolitans, posa en marxa el seu protocol d’actuacions, que contempla un 

seguit d’accions: des de campanyes informatives, fins al reforç del transport públic i 

l’aplicació de restriccions de circulació als vehicles més contaminants. 

 

 

 

 



 

QUE PASSA EN UN DIA D’EPISODI? 

En dies d’Episodi de Contaminació les sortides de les Rondes estaran tancades per 

als vehicles més contaminants.  

 

S’ha definit una zona de baixes emissions de l’àmbit rondes de Barcelona que 

és una àrea en la qual es restringeix la circulació de vehicles contaminants per 

preservar la qualitat de l’aire i reduir l’elevada contaminació atmosfèrica.  

 

Engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte Zona Franca Industrial i 

el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de 

Besòs i l’Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d’Esplugues de Llobregat i 

Cornellà de Llobregat. 

 

 

 

 

 



Quin son els vehicles més contaminants? Quin son els vehicles que no 

podran circular? 

Els que no tenen cap distintiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quin és el calendari d’aplicació de les mesures? 

 

A partir de l’1 de desembre de 2017 

 

A qui afecta: 

Durant l’episodi de contaminació no podran circular dins la zona de baixes 

emissions de l’àmbit rondes de Barcelona els turismes sense etiqueta de la DGT 

ni les furgonetes anteriors a la classificació Euro. 

 

Horari:  

De 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres, de l’endemà de la declaració de 

l’episodi fins al mateix dia que es declari el final d’episodi. 

 

Exempcions:  

vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d’emergències (policia, 

bombers, ambulàncies) i serveis essencials (mèdic, funerari). 

 

Queden exempts temporalment durant la tardor-hivern 2017 les motos, els 

camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. El 

2018 es revisaran aquestes exempcions temporals. 

 

Mesures addicionals: es reforça el servei de transport públic, s’activa un bitllet 

més econòmic per al transport públic (T-aire) i s’obren carrils per a la circulació 

ràpida del transport públic. 

 

 

 

 

A partir de l’1 de gener de 2020 

 

A qui afecta: 

prohibició permanent de circulació dins la zona de baixes emissions de l’àmbit 

rondes de Barcelona de tots els vehicles que no disposin d’etiqueta de la DGT. 

 

Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres 

 

Exempcions: en 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). 

 

 



COM M’ASSABENTO SI S’ACTIVA UN EPISODI DE CONTAMINACIÓ? 

Quan la Generalitat de Catalunya declara un episodi de contaminació, l’AMB informa 

a la població a través dels seus mitjans propis (web i xarxes socials), a través dels 

canals dels municipis metropolitans (webs municipals, ràdios locals, xarxes socials) 

i a través dels mitjans de comunicació. L’activació de la restricció entrarà en vigor a 

les 7.00 del matí del dia següent de l’anunci de l’episodi de contaminació. 

D’aquesta manera, es facilita el temps necessari perquè la ciutadania estigui 

degudament informada i s’activin els reforços de serveis públics implicats en cada 

cas. La desactivació de l’episodi de contaminació entra en vigor el mateix dia que 

s’anunciï aquesta desactivació. 

 

QUÈ HE DE FER QUAN S’ACTIVI UN EPISODI DE CONTAMINACIÓ? 

L’AMB ofereix unes recomanacions generals a la població en cas d’episodi de 

contaminació. 

 Mou-te a peu o en bici i aprofita els carrers amb menys trànsit. 

 Opta pel transport públic en lloc del transport privat. 

 Si no tens més opció que el vehicle privat, comparteix-lo o combina’l amb el 

transport públic. 

 Si fas exercici a l’aire lliure fes-ho en les hores de menys intensitat de 

vehicles. 

 Regula la climatització de les llars evitant un escalfament o refrigeració 

excessiva. 

 Ventila el teu habitatge en les hores amb menys trànsit en el teu carrer. 

 Arranca i frena el vehicle suaument, disminuiràs l’emissió de partícules 

contaminants. 

 Dueu els pneumàtics del cotxe ajustats a la pressió que els correspon: això 

disminueix l’emissió de partícules. 

 

 

QUAN S’APLICARAN LES RESTRICCIONS? 

A partir del desembre de 2017, quan es declari un episodi ambiental per 

contaminació de diòxid de nitrogen. S’estima que passarà, com a molt, tres dies 

l’any, normalment entre la tardor i l’hivern. Posteriorment, s’anirà ampliant de 

forma progressiva. A partir del 2020, aquesta mesura entrarà en vigor de forma 

permanent. 

 

 

 

 



COM SÉ SI M’AFECTEN LES RESTRICCIONS? 

La Direcció General de Trànsit (DGT) està enviant etiquetes ambientals als vehicles 

als vehicles menys contaminants. És a dir, a aquells que sí que podran circular. 

Tots els vehicles amb etiqueta podran circular sense restriccions. 

Per saber quina etiqueta ambiental de la DGT li correspon al teu vehicle i tenir més 

informació: etiquetes ambientals. 

 

ESTARÀ EN VIGOR TOT EL DIA? 

No. Tant les mesures en episodis, que entraran en vigor l’1 de desembre de 2017, 

com les permanents, a partir de 2020, s’activaran de dilluns a divendres 

durant la franja horària més crítica, de primera hora del matí fins al vespre 

(7.00 a 20.00). La mesura tampoc s’aplicarà els caps de setmana. 

 

HI HAURÀ EXCEPCIONS? 

Sí. De manera permanent, els vehicles d’emergències (policia, ambulàncies, serveis 

públics) i els de persones amb mobilitat reduïda i altres (en procés de definició) 

presentaran exempcions. 

 

QUE PASSARÀ AMB LES FURGONETES I ELS CAMIONS? 

Aquests vehicles també estaran afectats en cas d’episodis de contaminació però 

amb un termini d’adaptació més ampli. A l’horitzó 2020 i 2025, les furgonetes i 

camions estaran subjectes als mateixos criteris que la resta de vehicles, així doncs, 

les restriccions afectaran als vehicles sense etiqueta ambiental 

 

PODRÉ ANAR EN MOTO? 

Ara, inicialment, les motos encara no estaran afectades per les restriccions. Una 

vegada es procedeixi a finalitzar els procés d’etiquetatge ambiental de la DGT, els 

ciclomotors i les motocicletes estaran subjectes a les mateixes restriccions que la 

resta de vehicles. 

 

 

 

 

 

 



SENYALITZACIÓ A LES DIFERENTS SORTIDES DE LES RONDES 

 

 

 

Els dies d’episodi en que es prohibeixi la circulació als vehicles més contaminants, 

la senyalització que es posarà en cadascuna de les sortides de les rondes serà: 

 

 

 

 

 



T-VERDA METROPOLITANA 

Transport públic gratuït si et desfàs d’un vehicle altament contaminant. 

 

La T-Verda Metropolitana (títol atorgat per l’AMB) i la T-Verda (emès per la 

Generalitat de Catalunya) premia els ciutadans que canviïn definitivament els 

cotxes privats més contaminants pel transport públic. 

 

 

 

La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de forma il·limitada i 

gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de les 6 zones tarifàries 

delimitades a partir de la zona tarifària 1. La targeta T-verda és un títol personal i 

intransferible amb el nom i el DNI/NIE que cal validar a cada viatge. 

Se'n podran beneficiar els ciutadans de l'àmbit metropolità que hagin donat de 

baixa i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental. 

El titular de la targeta T-verda podrà cedir, per una única vegada, el dret a la 

targeta T-verda a un segon beneficiari que podrà ser qualsevol membre de la seva 

unitat familiar (tal com defineix l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, 

de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques). 

La durada de la targeta T-verda serà de tres anys. Malgrat l'anterior, la targeta T-

verda s'haurà de renovar anualment. La renovació de la targeta es realitza sense 

cap cost pel beneficiari i de manera automàtica. La targeta T-verda es rep al 

domicili. 

 

On es pot sol·licitar? 

Als 36 municipis metropolitans es pot sol·licitar a través del servei AMB 

Informació.  

 

A la resta de municipis de Catalunya es pot fer a través del centre d’atenció al client 

establerts de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). 

 

 



 

Qui la pot obtenir? 

- Tothom qui estigui empadronat en un dels 36 municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB). 

– En els 6 mesos anteriors a sol·licitar la targeta, cal haver donat de baixa i 

desballestat un vehicle: 

 Moto tipus pre-Euro o Euro 1 (ciclomotors matriculats abans del 17/06/2002 

i motocicletes matriculades abans del 01/07/2004). 

 Turisme dièsel (M1) fins a Euro 3 (matriculat abans de 2006. Sense etiqueta 

de la DGT). 

 Turisme gasolina (M1) o gas fins a Euro 2 (matriculat abans de 2000. Sense 

etiqueta de la DGT). 

– Cal no haver comprat cap vehicle nou durant els 6 mesos anteriors al 

desballestament ni posteriorment, i adquirir el compromís de no comprar-ne cap 

durant un període de tres anys. 

 

 

Com sol·licitar-la 

Per sol·licitar la targeta T-verda s'ha d'enviar a l’apartat de correus 861 FD, 08080 

de Barcelona, fent servir el document de sobre resposta: 

 

- L’imprès de sol·licitud emplenat i signat. 

 

- El document de certificació de desballestament del vehicle emès per un centre 

autoritzat de tractament de vehicles o per un servei municipal de recollida de 

vehicles. 

 

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/targeta-t-

verda/6546634/11696 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/targeta-t-verda/6546634/11696
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/targeta-t-verda/6546634/11696


QUÈ PASSARÀ AL PRAT? 

S’està treballant per què a partir de l’estiu es prenguin mesures aqui al Prat. 

 

 

 

 

 


