
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ Y RESILIÈNCIA

OBJECTIU
 

Accelerar la implantació de zones de baixes emissions i la
transformació digital i sostenible del transport urbà i de la

mobilitat.

ACCIONS 
SUBVENCIONABLES

MITMA

OBJECTIU ESPECÍFIC
Accelerar la millora de la qualitat de l'aire i contribuir a la
descarbonització del transport urbà, fent més atractiu l'ús
del transport col·lectiu i de la mobilitat activa (bicicleta, anar
a peu), de manera que l'ús del vehicle privat de motor es
limiti al centre de les ciutats.

PROGRAMA D’AJUDES A MUNICIPIS PER LA
IMPLANTACIÓ DE ZONES DE BAIXES EMISSIONS I
LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I SOSTENIBLE DEL
TRANSPORT URBÀ

SUBVENCIONS
A

AJUNTAMENTS
CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA 500 M€
CONVOCATÒRIA 2022

COMPONENT 1

TERMINI: 29 de setembre de 2022

Infografia: TECH friendly S.L.
Data d’actualització: 29 juliol 2022

Per a més info,
contacta’ns! + INFO: bit.ly/ZBE22

a
Posada en funcionament 

Senyalització 
Sistemes de control d' accessos 
Sistemes de comunicació i gestió 

Actuacions complementàries 
Sensors i mesuradors 
Sistemes d'enforcement 
Sistemes embarcats de control d' infraccions

Implantació de Zones de Baixes Emissions

b
Plataformes i carrils de priorització
Carrils per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal
Zones i itineraris per als vianants i millora
d'accessibilitat
Calmat el trànsit rodat
Aparcaments dissuasius
Millora de l'accessibilitat del transport públic
Infraestructures o eines tecnològiques que incentivin
l'ús del transport ferroviari local
Zones d'estacionament regulat
Implantació, ampliació o millora de sistemes públics
de lloguer de vehicles de mobilitat personal
Actuacions per a la millora de la distribució urbana de
mercaderies
Actuacions que millorin la intermodalitat

Modes de transport més sostenibles

c
Adquisició d ' autobusos i vehicles pesants
propulsats amb energies alternatives

Autobusos elèctrics i d' hidrogen 
Vehicles per a recollida de residus i neteja elèctrics o d
' hidrogen 
Instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per a flotes
d'autobusos o vehicles pesants

Transformació del transport públic cap una
activitat de zero emissions

 

d
Millora del servei i de l ' experiència de l’usuari

Eines de planificació de viatges 
Millora de la informació en temps real 
Millora de procediments de "ticketing" i pagament

Millora de la gestió de les administracions
Gestió intel·ligent i sostenible del trànsit i la
mobilitat 
Sistemes de transport a la demanda 
Generació d' informes i alarmes 
Sistemes d' informació de la mobilitat en temps
real 
Modelització predictiva del trànsit i la qualitat de
l'aire

Digitalització de l’actividad dels serveis públics
de transport

COSTOS SUBVENCIONABLES 
Contractacions externes de gestió, enginyeria, implementació,
seguiment i obra civil 
Contractacions externes de consultoria 
Contractes de compra, líasing i rènting de vehicles
subvencionables 
Contractes de compra d' equips relacionats amb les actuacions
subvencionades 
Contractacions externes per a treballs d' assessorament legal,
notaria, assessorament tècnic o financer, comptabilitat o
auditoria 
Adquisició de llicències de programari especialitzat

ENTITATS BENEFICIÀRIES 

Tots ells han de comptar amb un 
Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS)

CRITERIS DE VALORACIÓ

Municipis +50.000 habitants 
Municipis capitals de província 
Municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants amb
transport públic col·lectiu urbà 
Agrupacions de municipis 

MADURESA

IMPACTE

QUALITAT

40%

15%

20%

25%RELLEVÀNCIA

MECANISME D' ATORGAMENT

QUANTIA I BENEFICIARIS 
Actuacions per la implantació de ZBE en capitals de
província i municipis + 50.000: 

Màxim: 90% dels costos elegibles 
Beneficiaris: Capitals de província, + 50.000 habitants,
agrupacions de municipis, municipis +20.000 (només
quan se superin els valors límits de contaminants) 

Actuacions encaminades a fomentar el canvi modal en
entorns urbans i metropolitans cap a mitjans de transport
més sostenibles: 

Màxim: 90% dels costos elegibles 
Beneficiaris: tots

Actuacions de transformació del transport públic de
viatgers i mercaderies cap a una activitat de zero
emissions: 

Màxim: 90% dels costos elegibles 
Beneficiaris: tots

Actuacions de digitalització dels serveis de transport
públic: 

Màxim: 90% dels costos elegibles 
Beneficiaris: tots

Ajuntaments fins a 100.000: 40€ per habitant
Ajuntaments + de 100.000: 20€ per habitant
Ajuntaments entre 100.000 y 1.000.000:

           €⁄hab = Imax − ( Imax − Imin / Pmax − Pmin ) ∗ ( Pn − Pmin )
           €⁄hab = 40 − ( 40 − 20 / 1.000.000 − 100.000 ) ∗ ( Pn − 100.000 )

Agrupacions: màxim 40.000.000€ per sol·licitud 

Convocatòria 2022

https://bit.ly/ZBE22

