
La gestió dels episodis de 
contaminació urbana: 

l’experiència de la ciutat de
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Etiquetatge ambiental de vehicles i gestió de la contaminació urbana
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Font: Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016 - ASPB 

El aire que respiramos



El cas de Barcelona



El cas de Barcelona

Font: European Environmental Agency – www.eea.europa.eu/media/Infographics 



El cas de Barcelona

Font: Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018



El cas de Barcelona

Font: Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016 - ASPB 



El cas de Barcelona

Font: Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016 - ASPB 
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Les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona s’orienten en diferents eixos 
complementaris:

Eix 1. Zones d’intervenció ambiental especials
Eix 2. Canvis en el model de ciutat
Eix 3. Impuls al Transport Públic i no contaminant
Eix 4. Programa RENOVE amb bescanvi al transport públic, gestió de la mobilitat 
a través de l’aparcament i renovació i gestió de flotes.
Eix 5. Comunicació i divulgació
Eix 6. Seguiment dels efectes sobre la salut
Eix 7. Impuls d’actuacions coordinades en el  sector transport marítim, indústria 
i mobilitat empreses
Eix 8. Protocol d’actuació en episodis d’alta contaminació

El cas de Barcelona



On restringim



Quan restringim



Com restringim



Mesures estructurals
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2. Canvis en el model de ciutat:

Mesures estructurals



14

2. Canvis en el model de ciutat:

Mesures estructurals
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2. Canvis en el model de ciutat:

Mesures estructurals
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2. Canvis en el model de ciutat:

Mesures estructurals
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3. Gestió de la mobilitat a través de la regulació de l’aparcament:

Mesures estructurals
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4. Incentiu per donar de baixa un vehicle contaminant:

Mesures estructurals
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5. Polítiques d’impuls de l’ús de vehicles menys contaminants:

Mesures estructurals
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7. Pla de comunicació: pla de comunicació i sensibilització global sobre qualitat de l’aire, amb
l’objectiu de millorar la transparència i educar al ciutadà sobre els principals conceptes
d’aquesta temàtica

8. Pla de vigilància de la salut: es treballa per implantar un sistema de vigilància dels efectes
negatius sobre la salut i mortalitat dels ciutadans associats a la contaminació atmosfèrica.

Mesures estructurals

http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/


Protocol 
en casos d’episodi ambiental 
de contaminació per NO2



Protocol en casos d’episodi ambiental de contaminació

22

Seguiment 
atent

Avís 
preventiu

Episodi

NO2 140 µg/m3 (horari) 160 µg/m3 (horari) 200 µg/m3 (horari)

PM10 50 µg/m3 (diari) 80 µg/m3 (diari) o  més 

de 3 dies seguits 50 

µg/m3 (diari)

Llindars que cal superar en més d’una estació de la XVPCA de la zona

Activació subjecta a una previsió desfavorable dels models meteorològics i de qualitat de l’aire 

Responsabilitat d’activació i desactivació: Generalitat de Catalunya



Protocol en casos d’episodi ambiental de contaminació
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Mesures que s’implanten segons l’episodi de contaminació
Fase d’avís preventiu Fase d’episodi

Diòxid de 
nitrogen (NO2)

✓Comunicació a la població

✓Activació de campanyes de 

sensibilització.

✓Comunicació a la població 

✓Reforç del transport públic 

✓ Increment de la tarifació en 

l’aparcament regulat en calçada.

✓Permetre la circulació només als 

vehicles menys contaminants a la ZBE 

àmbit Rondes de Barcelona

✓Activació de les campanyes de 

sensibilització.

Partícules en 
suspensió 
(PM10)

✓Comunicació a la població 

✓Actuacions sobre els serveis 

municipals i les obres: reg de parcs i 

places no asfaltats amb aigua freàtica, 

i increment del reg dels carrers amb 

aigua freàtica. Prohibició de l’ús de 

bufadors en tasques de neteja i verd.

✓ Intensificació del control en el 

compliment del Pla d’ambientalització 

de les obres. 

✓Activació de les campanyes de 

sensibilització.

✓Comunicació a la població 

✓Actuacions sobre els serveis 

municipals i les obres: reg de parcs i 

places no asfaltats amb aigua freàtica, 

i increment del reg dels carrers amb 

aigua freàtica. Prohibició de l’ús de 

bufadors en tasques de neteja i verd.

✓Prohibició de les activitats 

pulverulentes de les obres.

✓Activació de les campanyes de 

sensibilització.
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Restriccions en episodi de contaminació per NO2



Restriccions per episodi de contaminació per NO2
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Senyal viària 
informativa de 
l’aproximació i accés a 
la zona de baixes 
emissions de l’àmbit 
de les rondes de 
Barcelona, dels 
vehicles exempts de 
restricció i dels horaris 
d’aplicació. Se situa a 
les sortides de les 
rondes i en altres vies 
d’entrada a la ciutat.

En cas d’episodi de 
contaminació, 
incorpora un panell 
específic de prohibició 
de circulació per evitar 
l’accés als vehicles no 
autoritzats dins la zona 
restringida.

Restriccions per episodi de contaminació per NO2
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Panells d’informació variable del Servei Català de Trànsit informen, a les vies principals, de
l’aproximació a la Zona de Baixes Emissions ZBE Rondes Barcelona per anticipar el canvi de
rutes per als vehicles afectats per la restricció de circulació. Els panells d’informació variable
de Rondes, gestionats per l’Ajuntament de Barcelona, complementaran la informació de les
restriccions.

Restriccions per episodi de contaminació per NO2



28

REFORÇ DE TRANSPORT PÚBLIC

Restriccions per episodi de contaminació per NO2
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NOVES TARIFES DE TRANSPORT

Restriccions per episodi de contaminació per NO2
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Campanya conjunta AMB - Ajuntament de Barcelona

Opis i Mupis (Ajuntament + municipis 

AMB)

Tanques, monopostes i cartells leds a vies 

accés ciutat (AMB)

Banderoles cara B 

(Ajuntament)

Busos (Unitats urbanes Ajuntament)
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Accions de proximitat

Carta a les llars

20 de novembre – 20 de desembre

Carretons informatius als barris

23 d’octubre- 11 de desembre

Consells de Salut 

Districtes

Setembre- desembre

Vídeos i tríptics a OACS

30 de novembre
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Web Qualitat de l’Aire

✓ Sintetitza tota la informació sobre l’estat de la
qualitat de l’aire a la ciutat, amb consells i eines per
facilitar la reducció de la contaminació i una ciutat
saludable.

✓ Mapa detallat de la ZBE

✓ Eines per comprovar com afecta la restricció a partir
de la matrícula a cada vehicle

✓ Inscripció als avisos d’episodis de contaminació per
mail

✓ Reforços especials de transport públic, entre
d’altres.
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Atenció ciutadana (010)

✓ Disposició d’un document de FAQ per atendre consultes ciutadanes
✓ Preparació processos informatius i formació als informadors
✓ Disposició de material informatiu a les OACS (Tríptic, Vídeo)

Servei d’alertes d’episodi de contaminació

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un servei gratuït d’avisos per mail d’episodis de contaminació
a la ciutat de Barcelona.

Català, castellà i anglès



Gràcies!


