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#14   Març 2017 

El Partit Demòcrata per la millora 
de la qualitat de l’aire al territori. 

El passat 6 de març es va adoptar un acord polític per la Millora de la Qualitat de l’aire 
a la conurbació de Barcelona. Un acord molt important i que vol garantir la qualitat de 
l’aire que respirem, que alhora, equival a protegir la salut de les persones i el medi 
ambient. 
 

Un acord que incorpora importants mesures i que ara us resumirem 
destacant les més importants: 
 
 

Es prioritzaran les inversions en 
infraestructures de transport públic 
a l’Àmbit-40 en funció del seu impacte 

sobre la qualitat de l’aire 

 

S’impulsaran accions per aconseguir la 

implicació de les empreses en la 

reducció de la mobilitat en vehicle privat 

que circuli o es dirigeixi a l’Àmbit-40 

 

S’elaborarà un llibre blanc de 
bones pràctiques logístiques 

orientades a la racionalització de 
la distribució urbana de 

mercaderies. Es presentarà 
aquest 2017 amb efectes de 

desplegament per a 2018-2019 

 

Es crearan grups de treball entre l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB i la 
Generalitat de Catalunya que estudiïn la implantació d’un possible peatge per 

congestió Àmbit-40 en el marc del procés de revisió i implantació d’un nou model 
de finançament de les vies d’alta capacitat de Catalunya que ha posat en 

marxa la Generalitat de Catalunya.  
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Es disminuirà la mobilitat amb la 

recomanació que els desplaçaments 

no obligats s’ajornin. 

Es desconcentrarà la mobilitat de manera que les hores 
punta s’aplanin i s’aprofitin millor els recursos existents 

 

S’impulsarà la construcció de 

carrils bus-VAO a la B-23, C-31, 

C-245 en el període 2017-2019. 

S’elaborarà un Pla Director Urbanístic 
dels park & ride situats a llocs 

estratègics amb la finalitat que se’n 
garanteixi l’eficiència dotant-los de la 

qualificació i usos complementaris 
adequats per garantir-ne la viabilitat. 

 

S’incorporarà la priorització d’inversions 
ferroviàries consensuades en el marc de 

la Taula Estratègica del Corredor 
Mediterrani, les quals han de permetre 
l’execució d’infraestructures i l’impuls de 

serveis que, com l’autopista 
ferroviària, permetin el traspàs modal 
del transport de mercaderies cap al 

transport ferroviari. 
 

Es crearà una Targeta verda metropolitana que donarà dret a tres anys de transport públic 
gratuït, per a tots els serveis ATM, a aquelles persones de l'Àmbit-40 que no adquireixin cap 

vehicle nou durant la vigència d’aquests tres anys de la targeta verda. 
 

Requisits: haver donat de baixa i desballestat un vehicle lleuger dièsel fins a Euro 3 (fabricat 
abans de 2005), benzina o gas fins a Euro 1 (fabricat abans de 1996) i moto tipus pre-Euro 1. 

Aquesta targeta verda es renovarà anualment. 
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Es fomentarà el transvasament del vehicle privat al transport públic, 

oferint la màxima capacitat operativa per part del operadors de l’Ajuntament 
i l’AMB (TMB i BUS METROPOLITÀ) i dels operadors de la Generalitat de 

Catalunya (Rodalies i Regionals, FGC, TRAMVIA i BUS INTERURBÀ) 

 

S’implantarà un títol de transport 
específic per captar nous viatgers en 
episodis ambientals per part de l’ATM. 

 

Es prioritzarà la planificació de la mobilitat 

dels ens locals i metropolitans en 

l’Àmbit-40 en funció de la seva contribució 

a la millora de la qualitat de l’aire. 

 

S’establirà un nou decret de 
bonificacions d’autopistes que deixi 
sense bonificació els vehicles dièsel, 
bonifiqui les motos elèctriques amb 
el 100% de la gratuïtat en autopistes. 

 

Es fomentarà la mobilitat 
en bicicleta i a peu. 

 



 

 

Partit Demòcrata AMB, Carrer 62, núm 16-18 Edifici B 3a Plta. Zona Franca 08040 Barcelona Telf. 93 223 51 51  Ext.4200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes mesures estan incorporades també en un Pla de reforços del transport públic, 
amb més oferta del transport públic amb més restriccions a l’ús del vehicle privat. 
  

En declarar-se l’episodi ambiental s’activarà aquest Pla de reforços 
que s’especifica a continuació:  

Es valorarà la disponibilitat del parc mòbil dels operadors en el moment de l’episodi i 
se n’adaptaran els reforços proposats al Pla  

Es complementarà amb mesures de major capacitat de la infraestructura, gestió de la 
mobilitat i control de la indisciplina viària per tal de garantir el bon funcionament del 
servei de transport públic.  

Serà necessari avisar els operadors de transport col·lectiu amb un mínim de 48 hores 
hàbils per tal de poder preparar tot el dispositiu. 

Pla de reforços del transport públic  
 

L'increment del 
finançament del transport 

públic d’acord amb 
l’equiparació de l’àmbit de 

serveis integrats amb 
l’àmbit de serveis finançats. 
Això comportaria passar de 
98 M€ el 2016 d’aportació 
a 108 M€ el 2017 i a 148 

M€ a partir del 2018. 
 

L’execució dels plans de millora de la 
infraestructura de Rodalies i Regionals per fer 

efectiva una millora del servei de tren de Rodalies, 
Regionals, pel que fa a freqüències, velocitat 

comercial, informació i qualitat del servei, amb la 
qual cosa es reduiran de manera dràstica les actuals 

ineficiències del servei i la manca de fiabilitat. 
 

La priorització d’inversions ferroviàries consensuades en el marc de la Taula 
Estratègica del Corredor Mediterrani, les quals han de permetre actuacions en 
infraestructures i l’impuls de la millora dels serveis de mercaderies que, com 
l’autopista ferroviària i l’execució i connexió de noves terminals intermodals, han de fer 
realitat el traspàs modal del transport de mercaderies per carretera cap al mode 
ferroviari.  
 

I es demanarà al Govern de l’Estat: 

Traspàs de la B-23 a la 
Generalitat de Catalunya 
amb el finançament per la 
construcció del carril Bus. 

 

PDeCAT 

Àrea Metropolitana 
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