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Introducció 

La ZBE Rondes Barcelona es va implantar a gener del 2020 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i protegir la 
salut de la ciutadania. Com a mesura de salut pública, és 
necessari avaluar el grau d’efectivitat de la ZBE en la millora 
de la qualitat de l’aire al cap d’un temps de la seva 
implantació.  

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’ha 
liderat la formació d’un Grup de treball que s’encarregarà 
d’aquesta avaluació. A part de l’ASPB, el grup està format 
per representants de les administracions implicades 
(Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB)), l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i científics experts en contaminació de 
l’aire, la salut ambiental i la mobilitat (Institut de Diagnòstic 
Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), Institut de Salut 
Global (ISGlobal) i Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC)) – veure membres del grup al final del document.   

Aquest document elaborat durant la implantació de la ZBE 
Rondes Barcelona, presenta un relat del Grup de treball 
sobre quin és l’impacte que es pot esperar de la ZBE sobre 
la qualitat de l’aire i la salut, segons les dades i l’evidència 
de la que es disposa actualment.      
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La qualitat de l’aire i l’impacte en 
salut a Barcelona 

Barcelona té nivells massa alts de partícules (PM10 i PM2,5) i 
de NO2, amb un clar impacte negatiu sobre la salut, 
especialment en malalties cardiovasculars i respiratòries, 
incloent el càncer de pulmó.  

La contaminació de l’aire exterior en general i les partícules 
en suspensió i el sutge del dièsel en particular, són de fet 
carcinògens de Grup 1 1. 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona estima que a 
Barcelona l’any 2018 hi va haver aproximadament 350 
morts atribuïbles a la superació dels valors guia de l’OMS 
per partícules PM2.5. Si es té en compte també l’exposició a 
l’NO2, aquesta xifra augmenta a més de 1.000 morts  
anuals 2.  
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S’estima que a Barcelona el 60% dels nivells de NO2 i el 20% 
dels nivells de partícules provenen del trànsit 3. Els nivells 
de partícules a la ciutat, i en menor mesura de NO2, tenen 
una tendència a la baixa durant les últimes dues dècades, 
degut, en part, a les millores tecnològiques dels vehicles 
que cada vegada emeten menys contaminants.  

La qualitat de l’aire també ve influenciada per les 
condicions meteorològiques (dies de pluja, vent, etc.), de 
manera que la concentració mitjana anual de contaminants 
oscil•la de l’ordre d’uns 5 μg/m³ en el cas de l’NO2.  
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La Zona de Baixes Emisions (ZBE) 
Rondes Barcelona 

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) àmbit Rondes de 
Barcelona des de l’1 de gener de 2020 prohibeix l’accés dels 
vehicles més contaminants (sense etiqueta ambiental de la 
DGT) de 7 a 20h, de dilluns a divendres feiners, en una àrea 
on viuen gairebé 2 milions de persones.  

L’objectiu és reduir les emissions de contaminants 
provinents del trànsit viari i així millorar la qualitat de l’aire. 

És important destacar que durant el primer any (2020) hi 
ha una moratòria pels vehicles professionals i que les 
sancions per infracció s’aplicaran a partir de l’abril de 2020. 
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Les ZBE en la millora de la 
qualitat de l’aire 

Les revisions científiques sobre l’efectivitat de les ZBE en la 
millora de la qualitat de l’aire en altres ciutats europees ha 
estat diversa, depenent de molts factors com el tipus de 
vehicles o l’àrea afectada per la ZBE 4 Segons aquests 
estudis, a les ciutats on les ZBE han restringit tant els 
vehicles pesants com els turismes, s’ha detectat una 
lleugera millora en els nivells de NO2.  

Es destaca que les variacions en la meteorologia, els 
efectes d’altres polítiques simultànies i la renovació normal 
del parc circulant poden emmascarar l’efecte de les ZBE 
sobre la qualitat de l’aire.  
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L’impacte esperat de la ZBE 
Rondes Barcelona 

L’impacte previst de la ZBE sobre la qualitat de l’aire a 
Barcelona ha estat recentment modelat per un estudi de 
Barcelona Regional. 5 Segons les dades de l’informe, 
s’espera que la ZBE contribueixi a disminuir la concentració 
de NO2 a Barcelona aproximadament en un 3% (1 μg/m³) 
durant el primer any de moratòria als vehicles 
professionals i en un 7% (3 μg/m³) a partir del 2021 quan ja 
no hi hagi la moratòria. 

L’impacte de la ZBE en les partícules PM2,5 no ha estat 
modelat, però estimem que serà menor que per NO2. El 
sutge (traçat pel black carbon) és un altre contaminant que 
no ha estat modelat per Barcelona, però que s’espera que 
la ZBE en redueixi més els nivells que per l’NO2 o les 
partícules, segons l’experiència d’altres ciutats.4 

El sutge és un contaminant molt lligat al trànsit i amb un 
clar impacte negatiu en salut.1 Un turisme dièsel EURO 1 en 
bones condicions de manteniment emet 180 mg/km de 
sutge, mentre que els equivalents EURO 5 i 6 (des de 2009) 
n’emeten 5 mg/km. 

Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la 
disminució d’1 μg/m³ en la mitjana anual de NO2 
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representaria evitar aproximadament el 0,4% de la 
mortalitat natural, el que a la ciutat de Barcelona suposaria 
al voltant de 60 morts anuals. Petites millores en la qualitat 
de l’aire tenen un impacte en salut rellevant atès que tota 
la població respira aquest aire i, per tant, està exposada 
involuntàriament als contaminants. 

S’espera que la ZBE Rondes Barcelona redueixi els nivells 
de NO2 a la zona afectada, sobretot a partir del 2021 quan 
s’acabi la moratòria als vehicles professionals. Aquesta 
millora de la qualitat de l’aire que respiren 2 milions de 
persones tindrà un impacte positiu sobre la seva salut. 

Tot i així, la millora de la qualitat de l’aire no serà suficient 
per complir la normativa europea de NO2 ni per assolir els 
nivells de partícules recomanats per l’OMS, pel que 
caldran més mesures per reduir la contaminació de l’aire i 
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Avaluació de l’impacte de la ZBE 
Rondes Barcelona 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona, en col•laboració 
amb la resta d’administracions implicades (Ajuntament de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona ) i investigadors del IDAEA-CSIC, ISGlobal i 
UPC, avaluaran l’impacte de la ZBE Rondes Barcelona en el 
parc circulant, les emissions, la qualitat de l’aire i la salut. 

És important destacar que l’impacte de la ZBE no es 
podrà deduir directament de l’observació dels nivells 
dels contaminants a les estacions de mesura a curt 
termini, ja que aquests depenen també de la 
meteorologia i d’altres tendències que s’haguéssin 
produit independentment de l’aplicació de la ZBE, com 
per exemple la renovació normal del parc circulant. 

Així doncs, l’impacte de la ZBE s’avaluarà tant en base a les 
comparacions de tendències de nivells dels contaminants, i 
d'altres traçadors de les emissions del trànsit, dintre i fora 
de la ZBE (estacions i mesures de control), com en la 
mesura del canvi real del parc circulant (quants vehicles 
antics i més contaminants han deixat de circular) i el càlcul 
de la disminució de les emissions. 
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