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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  DEL PSC-Units SOBRE CONTAMINACIÓ, QUALITAT 

DE L’AIRE I SALUT PÚBLICA (tram. 302-00049/12) 

 

El Parlament insta al Govern a: 

1) Presentar en el termini d'un any un projecte de llei de qualitat de l'aire. 

Aprovat: 121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP)  

2) Adequar els protocols d'actuació amb les altres administracions implicades en 

cas d'avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica a la realitat urbana de 

cada àmbit territorial més enllà de la delimitació a les zones de protecció especial.  

ACCEPTADA L’ESMENA 1 DE JXCAT I ERC 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP) 

3) Incorporar en el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les 

zones de protecció especial una estratègia per a reduir l'ozó troposfèric a la 

comarca d'Osona. 

Aprovat:  Unanimitat (125 vots a favor)   

4) Procedir en el termini de tres anys a l'automatització de les dades que 

proporcionen les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de 

la Contaminació Atmosfèrica, proporcionant necessàriament dades horàries d'ozó, 

diòxid de nitrogen i PM10 i, específicament, dels altres contaminants que sigui de 

relleu recollir d'acord amb la situació específica de l'estació de control.  

Aprovat:  62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 59 en contra 

(JxCat i ERC) i 3 abstencions (CUP) 

5) Aprovar durant el 2019 el Reglament de la Llei de finançament del sistema de 

transport públic de Catalunya. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC 

Aprovat:  119 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 6 

abstencions (CUP i PPC) 

6) Indicar a l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona i a la 

Direcció general d'Urbanisme que, en la redacció en curs del Pla Director 

Urbanístic d'aparcaments d'enllaç, incorpori les mesures necessàries per  a 

afavorir la complementarietat del vehicle privat fora de les zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric amb el transport públic per accedir-hi. Aquests 

aparcaments han de tenir fàcil accés des de les principals vies de comunicació i 

permetre un intercanvi ràpid del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de 
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bus ràpid. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP) 

7) Actualitzar en el termini d'un any, els inventaris d'emissions de contaminants 

atmosfèrics a Catalunya incorporant en les emissions del transport marítim les 

emissions provinents del port de Barcelona i Tarragona i dels quaranta-cinc ports 

de titularitat de la Generalitat de Catalunya adequant els escenaris de futur 

tendencials i del Pla a l'horitzó 2025. 

S’ACCEPTA ESMENA 5 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC  

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP) 

8) Iniciar accions per aconseguir la creació al mar Mediterrani d'una zona de 

control de les emissions (ECA, segons la sigla en anglès), amb uns requisits més 

estrictes pel que fa a la contaminació dels vaixells, tal com ja es fa al mar Bàltic i 

el mar del Nord. 

Aprovat:  Unanimitat (125 vots a favor)   

9) Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de 

baixa emissió o zones urbanes d'atmosfera protegida, començant per l'elaboració 

del corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el posterior pla 

d'implementació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió 

sostenible de l'aparcament a l'àrea metropolitana. Crear una línia de suport 

econòmic a l'AMB per al desplegament de la Zona de Baixes Emissions de les 

rondes de Barcelona i a la resta de municipis de més de 50.000 habitants pel 

desplegament de les futures Zones de Baixes Emissions. 

Aprovat:  65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 60 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

10) Per evitar que el repartiment de mercaderies i el seu augment per a l'e-

comerç faci que es continuïn augmentant les EGH als municipis, implantar un fons 

d'ajudes directes per comprar nous vehicles elèctrics pel transport i repartiment 

d'última milla, com ha començat a fer l'AMB i el Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Aquest fons ja s'haurà de reflectir en els pressupostos de 2019 i ha 

de tenir continuïtat almenys fins al 2030. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 7 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

vots en contra (CUP) 
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11) Dissenyar en les infraestructures viàries la implantació de carrils bici 

segregats allà on la seva implantació sigui adequada per les condicions d'ús de la 

mateixa infraestructura viària, i a més siguin compatibles amb la funcionalitat de 

la carretera. Tal com marca el Pla Estratègic de la Bicicleta i en el marc de la 

Mesa de la Bicicleta. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 8 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC  

Aprovat:  Unanimitat (125 vots a favor)   

12) Potenciar els carrils bus-VAO per a l'accés a les ciutats de la regió 

metropolitana de Barcelona i les zones amb congestió i, alhora, millorar la xarxa 

del transport públic interurbà per a evitar l'increment de la capacitat viària a 

l'entorn de Barcelona. 

Aprovat:  119 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 6 

abstencions (CUP i PPC) 

13) Implantar al llarg de l'any 2019 i 2020  la T-Mobilitat, i aplicar a partir de 

2021 el nou sistema tarifari amb el consens de les administracions competents en 

aquesta matèria, en el marc de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de 

transport públic de Catalunya, garantint el control públic del sistema i incloent les 

bonificacions socials i per recurrències escaients. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 10 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

vots en contra (CUP) 

14) Desenvolupar en el termini de sis mesos, en les vies de la seva competència i 

en l'Àmbit-40, el reglament per tal que en els episodis ambientals declarats, 

poder restringir la circulació dels vehicles furgonetes (N1) anteriors a Euro1 i 

turismes (M1) Euro1 i anteriors a Euro1. 

Rebutjat: 28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i PPC), 60 en contra (JxCat i 

ERC) i 37 abstencions (Cs i CUP) 

15) Posar en marxa en el termini d'un any, un estudi, en col ·laboració amb les 

organitzacions empresarials i sindicals per conèixer la qualitat de l'aire a l'interior 

dels edificis. 

Rebutjat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP) i 63 vots en 

contra (JxCat, ERC i PPC) 

16) Acordar, en el proper semestre, amb els diferents agents socials i territorials 

un pla d'inversions del transport públic pels propers 5 anys. 

Aprovat:  62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 60 vots en contra 

(JxCat i ERC) i 3 abstencions (CUP) 
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17) Establir reunions semestrals de l'Òrgan de Coordinació per al seguiment de 

les conclusions de l'acord del 6 de març de 2017 per a la millora de la qualitat de 

l'aire a la conurbació de Barcelona. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 14 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP) 

Nou punt 18) Vetllar perquè les tasques d'extracció dels fangs i de 

descontaminació dels sòls de Flix no afecti a la qualitat de l'aire ni la salut de les 

persones del municipi. 

Aprovat:  Unanimitat (125 vots a favor)  

S’ACCEPTA L’ESMENA 15 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC 

Nou punt 19) Continuar amb el foment de l'electrificació de la xarxa pública i 

privada de vehicles i dels vehicles compartits i autònoms. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 17 DEL GP JXCAT I DEL GP ERC 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP) 

 


