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Data límit per a les furgonetes més contaminants

Recorda que  l’1 d’abril de 2021  s’acaba la moratòria 
per a les furgonetes sense distintiu ambiental de la DGT. 
A partir d’aquesta data, no podran accedir a la zona de 
baixes emissions (ZBE) Rondes BCN, de dilluns a diven-
dres laborables, entre les 7 i les 20 hores. 

Per als camions, la moratòria finalitzarà l’1 de juliol de 
2021. Si encara no ho has fet, ara sí que toca sumar-te 
al canvi d’hàbits.

L’AMB et subvenciona parcialment la compra 
d’un vehicle nou 

Per ajudar-te a fer el canvi, l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) obre la primera línia de subvencions dirigides 
als autònoms que operen a la metròpolis de Barcelona. 

L’objectiu és finançar parcialment la renovació del parc 
mòbil més envellit i contaminant dedicat al transport i la 
distribució urbana de mercaderies (DUM) i facilitar que el 
sector s’adapti a la nova regulació de circulació de vehi-
cles dins la ZBE Rondes BCN.

Aquest paquet de subvencions forma part del nou Pla de 
mobilitat sostenible de l’AMB 2020-2023, dotat amb 26 
milions d’euros.



Quins vehicles pots comprar amb la subvenció? 

• Furgonetes N1, bicicletes o tricicles de càrrega per 
al transport o la distribució urbana de mercaderies.

• Els vehicles subvencionables han de ser nous i s’han 
de comprar en un termini màxim de 6 mesos a partir 
de la data d’atorgament de la subvenció.

Qui se’n pot beneficiar?

• En el cas de furgonetes o camions lleugers N1:  
els empresaris individuals (autònoms). 

• En el cas de bicicletes o tricicles de càrrega: els  
autònoms, les cooperatives, les associacions, les fun-
dacions i les empreses d’inserció social.

Requisits per a tots els vehicles

• Posseir i acreditar la capacitat necessària per dur a 
terme activitats de servei públic en el sector del trans-
port i la distribució urbana de mercaderies.

• Tenir l’àmbit operatiu a Barcelona i als municipis metro-
politans de l’entorn immediat, i almenys una base ope-
rativa en qualsevol dels 36 municipis metropolitans.

Requisits per a les furgonetes o camions lleugers N1

• Acreditar rendiments nets d’activitats econòmiques 
per un valor inferior a 30.000 euros anuals durant el 
període impositiu immediatament anterior, amb el ter-
mini de presentació vençut abans de la data de pre-
sentació de la sol·licitud.

• Ser titular, com a màxim, de cinc vehicles autoritzats 
per al transport i la distribució de mercaderies en l’àm-
bit metropolità de Barcelona.

• Ser titular d’un vehicle autoritzat per al transport i la 
distribució de mercaderies sense l’etiqueta mediambi-
ental de la DGT i acreditar-ne el desballestament.

Fins a quin import de subvenció pots obtenir? 

• L’import de la subvenció per a cada vehicle varia en 
funció de la categoria de vehicle i la seva motorització. 

• Els imports corresponents a la subvenció màxima* os-
cil·len entre 1.500 euros per a una bicicleta o tricicle de 
càrrega i 3.500 euros per a una furgoneta 100 % elèctrica.

Categoria del vehicle Ajut màxim 
(€ per vehicle)

N1 
(MMTA ≤ 3,5 t)

Etiqueta ZERO 3.500 €
Etiqueta ECO 2.000 €

Etiqueta C 1.000 €
Bicicleta o tricicle de càrrega 1.500 €

*Cal tenir en compte que aquestes són les subvencions màximes, 
a les quals no tothom podrà tenir accés.


