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ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) 
 

 
 
 
 
Benvolguts/des companys/es, 
 
El proper 1 de juliol de 2021 entrarà en vigor el règim sancionador per a tots aquells camions i altres 
vehicles que no disposin de l’etiqueta ambiental 0, ECO, C o B, que circulin per la ZBE (interior de les 
Rondes de Barcelona). 
 
Aquest és un fet significatiu per a una part important del nostre col·lectiu, atès que molts dels nostres 
associats/des, o les empreses per a les que treballen, disposen de màquines perforadores (sondeigs 
geotècnics, de medi ambient, geotèrmia, captació d’aigua, etc.) que són inseparables del vehicle que 
les trasllada. 
 
Això implica que, a part de la renovació del vehicle en qüestió, la persona o empresa afectada hagi de 
renovar també la sonda de perforació, amb un cost que sovint supera àmpliament el del vehicle. 
 
Responent a una petició que va fer el Col·legi de Geòlegs de Catalunya al Conseller del Departament 
de Territori i Sostenibilitat Sr. Damià Calvet, aquest es va comprometre, durant el sopar de Nadal de 
2020, a dur a terme els passos necessaris per a eximir de sanció als vehicles que portin, de manera 
solidària amb ells, una màquina perforadora. 
 
El COLGEOCAT ha iniciat aquestes gestions amb el Departament de Territori i amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i com a primer pas se’ns demana - de manera urgent - una relació dels 
vehicles que es puguin sumar a aquesta possibilitat. 
 
És per això que us demanem que si vosaltres o l’empresa en la que treballeu, sou el titular d’un 
d’aquests vehicles perforadors, ens faciliteu les dades que es demanen a continuació. 
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Cal dir que els camions que només s’utilitzen per al transport de la sonda, sense que aquesta sigui 
inseparable del mateix (sondes amb erugues automotrius per exemple), no es podran acollir a 
aquesta exempció. 
Les dades que precisem són: 

 Matrícula 

 Marca i model del vehicle 

 Fitxa Tècnica 

 Permís de Circulació 

 Un parell de fotografies 

 Nom del titular (empresa o persona física) 

Us demanem que aquestes dades siguin enviades de manera urgent, durant aquesta setmana, a: 
administració@colgeocat.org 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració 
 
Barcelona 08 de febrer 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ramon Perez Mir 
President Consell de Govern 
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