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I si compro un cotxe? 
Òbviament, sempre és millor un 
cotxe nou, ja que no té restriccions. 
Els gasolina i dièsel disposen de 
l’etiqueta verda C emesa per la 
DGT. Els híbrids o elèctrics, amb 
un preu de compra més elevat però 
despeses menors en combustible, 
tenen l’etiqueta Eco o Zero emis-
sions. Si el cotxe és de segona mà, 
és important conèixer el tipus de 
combustible i l’antiguitat, ja que 
els dièsel antics són els vehicles 
més afectats.
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Cada any es vetaran els 
cotxes de més de 20 anys? 
No està prevista una revisió au-
tomàtica anual dels criteris, però 
es preveu que les administracions 
actualitzin progressivament les res-

triccions i, si és possible, que acabin 
afectant els vehicles més contami-
nants en cada moment.
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Hi haurà ajudes per la baixa 
o compra d’un cotxe nou?
La Generalitat ha anunciat que hi 
haurà ajudes i prioritzarà les uni-
tats familiars amb menys capacitat 
econòmica, encara que no ha con-
cretat com. L’AMB ha creat la Tar-
geta Verda per a qui desballesti un 
cotxe afectat.
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Què és la Targeta Verda?
Qui desballesti un vehicle afectat 
tindrà aquesta targeta amb dret a 
transport públic gratuït a l’AMB 
durant 3 anys. Caldrà estar empa-
dronat en un dels 36 municipis de 
l’AMB, no haver comprat un cotxe 

en els últims 6 mesos i no comprar-
ne cap en 3 anys. 
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S’incentivarà l’ús del 
transport públic?
A més de la Targeta Verda, es crearà 
la T-Ambiental per usar-la en epi-
sodis contaminants, amb un preu 
menor (equivalent a un viatge de la 
T-10, 1 € aprox.). L’Administració pre-
veu més competitivitat del transport 
públic augmentant-ne la capacitat i 
reduint el temps de viatge.
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L’entorn està a punt?
No. Els trajectes entre Barcelona i 
l’entorn metropolità tenen mancan-
ces en el servei de rodalies, així com 
en aparcaments d’enllaç que perme-
tin als usuaris aparcar-hi el cotxe i 
anar amb tren. 

Quan arriben les noves mesures i a quins cotxes afecten?  
Davant la dispersió de propostes, el RACC demana que hi hagi una única regulació i que sigui comprensible per als usuaris. 

Administració 
que lidera A qui afecta? On? Dates clau

Generalitat 
vies interurbanes

Turismes anteriors 
a 1997  

Furgonetes 
anteriors a 1994

Vies interurbanes  
d’àmbit metropolità 1 desembre 2017 Restricció  

en episodis

ZBEU(1) 1 gener 2019
Restricció 

permanent (només 
dies feiners)

Àrea 
Metropolitana de 

Barcelona  
(AMB) 

en vies urbanes

Vehicles sense 
etiqueta DGT 

(turismes i 
furgonetes dièsel 
anteriors a 2006 i 
gasolina anteriors 

a 2000)

ZBEU(1) 1 gener 2017
Restricció  
en episodis
(de 8 a 20 h) 

ZBEU(1) i aquells municipis  
de l’AMB que ho decideixin 1 gener 2020 Restricció 

permanent(3)

ZBEM(2) (36 municipis de l’AMB) 1 gener 2025
 (1)ZONA DE BAIXES EMISSIONS URBANA – PERÍMETRE INTERIOR DE LES RONDES. (2)ZONA DE BAIXES EMISSIONS METROPOLITANA. (3)PENDENT DE CONÈIXER ELS DIES I HORARIS AFECTATS.


