© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

DIUMENGE
26 DE NOVEMBRE DEL 2017

4

La lluita contra la pol·lució 3 Les mesures
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¿Es veurà afectat
l’aparcament a BCN?

¿Les motos també
estaran controlades?

LES NOVES ZONES
ZONA DE BAIXES EMISSIONS
ÀREES EXCLOSES
VIES EXCLOSES

Sí. L’Ajuntament de Barcelona penalitzarà aquells propietaris de turismes no residents que aparquin els seus vehicles més
contaminants a la zona blava i verda de la
capital catalana amb un recàrrec de dos euros més per hora la tarifació estàndard que
es desemborsa actualment. A diferència del
veto a la circulació, la mesura no s’aplicarà
solament als turismes sense etiquetes, sinó
que també afectarà tots els cotxes, excepte
els catalogats com ECO i Zero emissions. El
consistori està treballant en la implementació del sistema de nous parquímetres que
podran identificar el potencial de contaminació de cada cotxe per aplicar-hi l’import
corresponent.
Fonts municipals afirmen que aquest
nou model es troba actualment en «una
fase molt avançada» i que està previst que
s’activi al llarg de l’any que ve. El gerent de
Presidència i Economia de l’Ajuntament de
Barcelona, Jordi Ayala, va exposar que per
a la identificació de cada cas, el conductor
haurà d’introduir la matrícula del cotxe, i
el sistema imprimirà un tiquet ajustat al
perfil tècnic de cada turisme.
El consistori també pretén gravar aquells
cotxes que resultin més contaminants, així
com bonificar els més ecològics, com ja ha
manifestat el regidor de Presidència i Energia, Eloi Badia, que persegueix aquest objectiu des de fa un parell d’anys. No obstant, els plans del govern municipal d’Ada
Colau requereixen comptar amb el suport
de l’oposició perquè prosperi, cosa que de
moment no s’ha produït.

L’octubre passat, l’oposició municipal va
tombar per segon any consecutiu la proposta d’ordenances fiscals que havia presentat
l’equip d’Ada Colau per a l’exercici del 2018.
L’any passat, l’alcaldessa es va veure abocada a retirar el seu projecte i limitar la proposta a certes modificacions puntuals de tarifes. A la nova oferta de l’equip de govern
s’havia suprimit la pretensió inicial de penalitzar als cotxes de dimensions més grans
i es limitaven les càrregues previstes als que
comportin un efecte més perniciós sobre
l’atmosfera.

Per il·lustrar la magnitud de la protagonista, només cal recordar que 3 de cada 10 vehicles que transiten sobre l’asfalt barceloní
són ciclomotors o motocicletes. Això suposa
un alleujament per a la mobilitat i l’aparcament en la gran urbs, però no tant si s’atén
als paràmetres d’impacte ambiental. Per a
mostra, del conjunt del parc circulant, el ciclomotor és el que emet més partícules en
suspensió PM-2,5, mentre que la motocicleta encapçala la classificació pel que fa al monòxid de carboni.
«A la Unió Europea regeix la normativa
per a les motos a partir dels valors d’emissions que es van fixar el 2003 i el 2006, mentre que per als dièsel, per exemple, es van
actualitzar el 2016», explica Xavier Querol,
expert de qualitat de l’aire del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
Davant d’aquest desfasament normatiu, la
DGT encara no ha començat a distribuir les
etiquetes identificatives sobre els efectes
perniciosos de les motos en l’atmosfera. Serà llavors quan les autoritats determinin les
restriccions circulatòries per als vehicles de
dues rodes.
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Zona Baixes
Emissions

¿Hi haurà facilitats per
deixar l’automòbil?
L’Àrea Metropolitana de Barcelona treballa
en un sistema de park & ride que garanteixi que els que aparquin als pàrquings de les
estacions de ferrocarril siguin usuaris que
opten per deixar el seu turisme per evitar
congestions de trànsit i problemes d’estacionament al centre de l’urbs. El que sembla una obvietat no ho és tant des que les autoritats detecten que un elevat percentatge
d’aquests vehicles aparcats són veïns de la
població, que opten per la comoditat de deixar el cotxe a prop de casa i ocupen espai vital
per a la mobilitat intermunicipal.
A principis del 2019 s’activarà una aplicació per a mòbilque permetrà a l’usuari aparcar gratuïtament a les estacions de Rodalies de l’entorn metropolità així que validi el
bitllet. Un sistema de codi QR confirmarà
que aquest vehicle té dret a quedar-se al pàrquing sense abonar ni un cèntim. Una estratègia que pretén esponjar el flux de vehicles
privats i aprofitar tot el potencial de bona
part de les 6.000 places de park & ride que queden sense destinar-se per al seu objectiu primordial en l’entorn metropolità.
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Contaminació per NO2
SEGUIMENT

AVÍS PREVENTIU

FASE EPISODI

Uns 22 dies a l’any

Uns 9 dies a l’any

Entre 0 i 3 dies a l’any

NO ES
Més de
140 μg/m3 PRENEN
en 2 o més MESURES
estacions
en 1 hora

Més de
160 μg/m3
a més
d’1 estació
en 1 hora

DIFUSIÓ
DE LA
SITUACIÓ
PER MITJANS
I XARXES
MÉS
TRANSPORT
PÚBLIC

Més de
200 μg/m3
a més
d’1 estació
en 1 hora

RESTRICCIÓ
DELS
VEHICLES
QUE MÉS
CONTAMINEN
ABARATIR EL
TRANSPORT
PÚBLIC

