SESSIÓ 2 - COMISSIÓ DE SEGUIMENT

ZONA DE BAIXES EMISSIONS
Girona
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SESSIÓ 2 - COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Ordre del dia
1- Contingut de la informació prèvia a la participació ciutadana de la ZBE.
2- Característiques de la participació ciutadana presencial.
3- Característiques de la participació ciutadana a través de la de Girona participa.
4- Retorn de la participació ciutadana.
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1. Contingut de la informació prèvia a la
participació ciutadana de la ZBE
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1. Contingut de la informació prèvia a la participació ciutadana de la ZBE
• El llibret es penjarà a la web de Girona participa ZBE per consulta prèvia.
• El llibret s’imprimirà i es donarà a tots els assistents de la participació ciutadana presencial.
Contingut
• Cronologia del procés participatiu i aprovació de la ordenança
• Objectius de la ZBE. Diagnosi de la qualitat de l’aire, del soroll i del parc de vehicles a Girona
• Àmbit de la ZBE (zona)
• Escenaris de les restriccions
• Mesures complementàries
Annexes
1. Recomanacions per a la implantació d’una Zona de Baixes Emissions (ZBE) en els municipis
2. Proposta de Zones de Baixes Emissions a les ciutats de l’arc metropolità
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2. Característiques de la participació ciutadana
presencial
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2. Característiques de la Participació ciutadana presencial

Procediment per apuntar-s’hi:
• S’obrirà durant el període de dues setmanes, de dilluns 3 d’octubre a diumenge 16 d’octubre, un
formulari online a la plataforma de Girona participa.
• Segons el nombre de persones inscrites, es realitzarà 1 o més sessions de debat, o bé, es tancarà
el nombre de participants mitjançant un sorteig aleatori i anònim.
• Es publicarà la llista definitiva de participants a la web del procés participatiu sota el
consentiment legal de cada persona.
• S’enviarà al correu electrònic de cada persona inscrita un recordatori de la sessió de debat amb
l’horari, el lloc, i l’enllaç al contingut de la ZBE.
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2. Característiques de la Participació ciutadana presencial
Quan? La setmana del 7 al 13 de novembre de 2022
Duració: 3 hores
Jornades: a determinar (entre setmana, o dissabte?)
Lloc: a determinar
Sessió:
Primera part de la sessió (1h): Informativa + explicativa de l’exercici del debat
Segona part de la sessió (2h): Debat amb grups. De 6 possibles escenaris cada taula haurà de valorar:
• Arguments a favor, de cada escenari i per cada impacte
• Arguments en contra, de cada escenari i per cada impacte
• Mesures complementàries de cada escenari.
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2. Característiques de la Participació ciutadana presencial

Quadre amb els escenaris:
Àmbit (zona)

Possibilitats

Impactes:

Presentat en
Taula de
Mobilitat de
22/7/22

•
•
•
•
•
•
•

Horari
7 a 20 hores, de
dilluns a
divendres dies
laborals
De 7 a 10 hores i
17 a 20 hores
dies laborables

Vehicles restringits

Objectiu

Sense etiqueta ambiental
Sense etiqueta ambiental i etiqueta B

Límit NO2 ≤ 40
μg/m3

Sense etiqueta ambiental excepte
vehicles que paguin ITVM a Girona

Social (igualtat d’oportunitat)
Gènere
Econòmic (activitat econòmica)
Econòmic (competència i de mercat)
Canvi climàtic
Salut pública
Medi ambient (Eficiència energètica)
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2. Característiques de la Participació ciutadana presencial

Quadre a valorar:
Escenari

1 / 2 / 3 ...

Característiques

Àmbit d’impacte

Identificació dels Mesures
impactes.
complementàries
Positiu/negatiu

Social

?

7-10h i 17-20h , dilluns a
divendres, dies laborables

Gènere

?

Econòmic

?

No hi poden circular els
vehicles sense etiqueta
ambiental.

Econòmic (competència) ?
Canvi climàtic

?

Salut pública

?

Medi ambient

?

?
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3. Característiques de la Participació ciutadana
via web
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3. Característiques de la Participació ciutadana via web

 L’enquesta pretén recollir la informació relacionada amb què opinen i com actuen els ciutadans
i ciutadanes de Girona, i de fora de Girona, respecte la implantació de la ZBE.

 Estarà oberta a la ciutadania al mateix temps que el procés participatiu presencial.
 Els resultats s’afegiran a l’informe final juntament amb els resultats de la sessió de debat
presencial.
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3. Característiques de la Participació ciutadana via web

Enquesta
Preguntes genèriques per a tothom
1. Què és més important per a tu, el dret a la mobilitat o el dret a la salut? Dret a la mobilitat / Dret a la salut
2. Tens la percepció de que l'aire de la ciutat de Girona està contaminat? Sí /No
3. Sabies que determinades hores del dia i en determinats carrers, la contaminació de l'aire a Girona supera la fixada per
llei? (Límit NO2 ≤ 40 μg/m3 ) Sí /No
4. Quina edat tens?
Menys de 18 anys
De 19 a 34 anys
De 35 a 49 anys
De 50 a 64 anys
De 65 a 80 anys
Més de 81 anys

5. Quina és la teva relació amb la ciutat de Girona?
Hi visc
Visc fora de Girona però m'hi desplaço diàriament per estudiar
Visc fora de Girona però m'hi desplaço diàriament per treballar
Visc fora de Girona però m'hi desplaço sovint per motiu de feina (transportista, autònom, etc.)
Visc fora de Girona però m'hi desplaço per oci i compres, serveis (metges, bancs...).
Cap de les anteriors
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3. Característiques de la Participació ciutadana via web
Preguntes només pels que viuen a Girona
6. En quin sector vius de Girona? Llistat de sectors per escollir.
7. Habitualment com et mous dins de Girona, en cotxe o amb altres modes de desplaçament? (TP, peu , bici, VMP, cotxe,
cotxe compartit)
A peu
En bicicleta
En VMP (patinets..)
En transport públic
En cotxe o moto

8. En cas que tinguis fills/es. Com van al centre educatiu?
No tinc fills
A peu
En bicicleta
En VMP (patinet ...)
En transport públic
Amb cotxe / moto / cotxe compartit

9. Acceptaries augmentar el temps dels desplaçaments urbans per tal de millorar la qualitat de l'aire de la ciutat? Sí /No
10. Acceptaries augmentar el cost dels desplaçaments urbans per tal de millorar la qualitat de l'aire de la ciutat? Sí /No
11. Acceptaries augmentar el temps dels desplaçaments urbans per tal de reduïr la contaminació acústica generada pels
vehicles dins la ciutat? Sí /No
12. Acceptaries augmentar el cost dels desplaçaments urbans per tal de reduïr la contaminació acústica generada pels
vehicles dins la ciutat? Sí /No
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3. Característiques de la Participació ciutadana via web
13. Creus que la implantació de la ZBE a Girona afectarà als teus desplaçaments? Sí /No
14. En cas que t'afecti la ZBE, quin és el motiu de desplaçament?
Per anar fins al meu lloc de treball
Per anar fins al centre educatiu
Utilització del vehicle com a eina de treball (reunions, autònom/a, transportista, visites…)
Per motius mèdics
Per acompanyar persones depenents
Per activitats d'oci o esports
Per anar a comprar
Altres

15. Si tens un vehicle que no pot circular a la ZBE de Girona, quines alternatives preveus?
Renovació de vehicle cotxe / moto
Transport públic
Vehicle compartit o carsharing
Bicicleta o MPV
A peu
Deixaré de fer el desplaçament

16. Quina d’aquestes dues restriccions aplicaries a la ZBE?
Només exclouria els que no tenen etiqueta ambiental (vehicles generalment amb antiguitat de més de 20 anys)
Exclouria els que no tenen etiqueta ambiental i els d'etiqueta B (vehicles generalment amb antiguitat de més de 15 anys)
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3. Característiques de la Participació ciutadana via web
17. Creus que els vehicles que paguen l'Impost de tracció mecànica de vehicles a Girona i no podrien circular perquè no
compleixen amb l'etiqueta ambiental necessària, haurien de poder circular dins la ZBE?
Si, durant 2 anys
Si, durant 4 anys
Si, durant 6 anys
Si, per sempre
No

18. Creus adequat unificar els mateixos criteris de circulació i excempcions a la ZBE per totes les ciutats catalanes de més
de 50.000 habitants? Sí /No
19. A continuació et detallem la llista de vehicles excempts temporalment a les ciutats catalanes. Creus que n'afegiries
algun? Mostrar totes les excempcions i deixar un quadre per si vol apuntar-hi algun motiu
20. El vehicle que utilitzes normalment per moure't a la ciutat?
No utilitzo vehicle a motor
El vehicle no disposa d'etiqueta ambiental
El vehicle disposa d'etiqueta ambiental B
El vehicle disposa d'etiqueta ambiental C, Eco o Zero

21. Quines mesures proposaries com alternativa a la ZBE? Quadre per respondre.
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3. Característiques de la Participació ciutadana via web

Enquesta
Preguntes pels que viuen fora de Girona
6. Amb quina freqüència vens a Girona?
Diàriament i per motius laborals o educatius
Esporàdicament, 1 o 2 cops a la setmana
El cap de setmana per motius d'oci o compres.

7. Com vens fins a Girona?
Amb cotxe o moto
Amb transport públic
Amb bicicleta

8. Acceptaries augmentar el temps dels desplaçament fins a Girona per tal de millorar l'aire de la ciutat? Sí /No
9. Acceptaries augmentar el cost dels desplaçament fins a Girona per tal de millorar l'aire de la ciutat? Sí /No
10. Creus que t'afectarà la implantació de la ZBE a Girona?
Si, diariament
Si, esporàdicament
No

11. En cas que t'afecti la ZBE, quin és el motiu de desplaçament?
No m'afectarà cap desplaçament
Per anar fins al meu lloc de treball
Per anar fins al meu centre educatiu
Utilització del vehicle com a eina de treball (reunions, autònom, transportista, visites…)
Per motius mèdics
Per acompanyar persones depenents
Per activitats d'oci o esports
Per anar a comprar
Altres
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3. Característiques de la Participació ciutadana via web
12. Si tens un vehicle que no pot entrar a la ZBE de Girona, quines alternatives preveus?
Renovació de vehicle cotxe o moto
Transport públic
Vehicle compartit o carsharing
Utilitzar el mateix vehicle que tinc ara, aparcar for a la ZBE i desplaçar-me a peu
Utilitzar el mateix vehicle que tinc ara, aparcar for a la ZBE i desplaçar-me en bicicleta o amb VMP
Utilitzar el mateix vehicle que tinc ara, aparcar for a la ZBE i desplaçar-me amb transport públic
Deixaré de fer el desplaçament

13. Quina d’aquestes dues restriccions aplicaries a la ZBE ?
Només exclouria els que no tenen etiqueta ambiental (vehicles generalment amb antiguitat de més de 20 anys)
Excloruia els que no tenen etiqueta ambiental i els d'etiqueta B (vehicles generalment amb antiguitat de més de 15 anys)

14. Creus adequat unificar els mateixos criteris d'entrada a la ZBE per totes les ciutats catalanes de més de 50.000
habitants? Sí /No
15. A continuació et detallem la llista de vehicles excempts temporalment. Creus que n'afegiries algun? Mostrar totes les
excempcions i deixar un quadre per si volen apuntar-hi algun motiu.

16. El vehicle que utilitzes habitualment per venir a Girona:

17. Quines mesures proposaries com alternativa a la ZBE? Quadre per respondre.
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4. Retorn de la participació ciutadana
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4. Retorn de la participació ciutadana

PER A LA SESSIÓ DE RETORN
 Anàlisis de les aportacions de les taules del debat
 Anàlisis de les aportacions via web
 Proposta definitiva i retorn a la ciutadania amb un informe final que estarà publicat a Girona participa.
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Gràcies
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