ZONA de BAIXES
EMISSIONS de
GIRONA
EL PROCÉS PARTICIPAT: ESTUDI DE
PROPOSTES

Continguts
La UE s’ha fixat aconseguir
la neutralitat climàtica
l’any 2050; això vol dir que
el volum d’emissions ha
de ser igual o menor al
volum absorbit de forma
natural pel planeta. Per
això, serà necessari reduir
les emissions de gasos
d’efecte hivernacle durant
els pròxims anys.
La Llei de canvi climàtic i
transició energètica (Llei
7/2021) obliga als
municipis de més de
50.000 habitants i als
territoris insulars a
implantar les zones de
baixes emissions (ZBE)
abans de l’any 2023.
L’objectiu d’aquesta i
altres mesures
relacionades amb la
promoció de la mobilitat
sense emissions és
disposar, l’any 2050, d’un
parc de turismes i vehicles
comercials lleugers sense
emissions directes de
CO2.

Zona de Baixes
Emissions:
Àmbit delimitat per una

Administració pública (...) en el

qual s’hi apliquen restriccions
d’accés, circulació i

estacionament de vehicles per

millorar la qualitat de l’aire i

mitigar les emissions de gasos

d’efecte hivernacle, conforme a la

classificació dels vehicles pel seu

nivell d'emissions d'acord amb el

que estableix el Reglament

General de Vehicles vigent.

Llei Canvi Climàtic i Transició

Energètica, article 14.3
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PROCEDIMENT PER LA
REDACCIÓ DE
L’ORDENANÇA ZBE
Diagnosi de la contaminació atmosfèrica i acústica,
de la mobilitat i el parc mòbil de la ciutat.
Estudi d’hipòtesis i plantejament d’alternatives

ESTUDI ESPECÍFIC

ENTORN ACTUACIÓ

Definició de l’àmbit
d’actuació

2021
Consulta pública prèvia
a l'elaboració de
l'Ordenança de les zones
de baixes emissions de la
ciutat de Girona

PROCÉS
PARTICIPAT

Definició de les
restriccions que
són d’aplicació a
l’àmbit ZBE

Taula Mobilitat
Presentació ZBE
Rondes.
Anàlisis Qualitat
aire de Girona

PROPOSTA I REDACCIÓ ORDENANÇA
IMPLEMENTACIÓ DEL
SISTEMA

Instal·lació de la senyalització
vertical.
Implementació del sistema
informàtic i de càmeres de
reconeixement de matrícules.
Suport al ciutadà a través de
portal web, oficines d’atenció
ciutadana, etc.

2022
Taula Mobilitat
Presentació de la
proposta d’àmbit

Aprovació inicial per Ple
Exposició pública
Aprovació definitiva per Ple

2023

TESTEIG

Període de proves

AVALUACIÓ

Anàlisi periòdic de
l’impacte i assoliment
dels objectius.
Seguiment
d’indicadors

Taula Mobilitat
Discussió de
propostes d’àmbit
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L’àrea ZBE és l’espai en el qual
s’apliquen restriccions d’accés als
vehicles més contaminants.
Es consideren vehicles més
contaminants els vehicles amb
més antiguitat; els que no tenen
l’etiqueta ambiental emesa per la
Direcció General de Trànsit.
Un sistema que no té en
compte altres consideracions,
com per exemple el
quilometratge per vehicle

A l’abril de 2022 es va consultar la
Taula de la Mobilitat sobre la
delimitació de la ZBE. En la sessió
de retorn, celebrada el juliol de
2022, es van recollir diferents
opinions.

La ZBE. Introducció

A mode de resum, les opinions
que van suscitar més debat són:



Què és i per què ha de servir
A Espanya existeixen pocs exemples de ZBE. L’Àrea Metropolitana
de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Joan Despí en són alguna
mostra.



Barcelona és la ciutat que compta amb una ZBE de més recorregut
temporal. Des que es va implantar, planteja diversos interrogants i
qüestions que cal considerar.



La idoneïtat d’una ZBE
d’àmbit metropolità o amb
visió d’àrea urbana perquè
tots els ciutadans siguin
beneficiats de la mateixa
manera

Centrar la ZBE als carrers on
es registren concentracions
de contaminants per sobre
del valor límit establert per
la Llei per tal de no afectar la
circulació entre barris
Que la ZBE eviti l’efecte

frontera, és a dir, que traslladi
la contaminació a la perifèria
de la ZBE
La delimitació de àrea

La forma de l’àrea ha de ser
fàcilment identificable i
reconeixible amb fronteres
comunicables, perceptibles i
recordables.

Les fronteres han de permetre als
vehicles amb accés restringit de
seguir circulant fora de la ZBE.
Igualment important és facilitar
l’accés a peu a qualsevol punt
de l’interior de la ZBE des del
perímetre.

A més a més, l’àrea ha d'englobar
una part significativa de la
població. L’ordre
ACC/224/2021, d’1 de desembre,
per la qual s'aproven les bases
reguladores de les subvencions a
ens locals per al disseny i la
implantació de ZBE, considera un
llindar mínim del 15% de població
del municipi inclosa dins la ZBE.
L’àmbit i la restricció de la
ZBE ha de ser revisada
periòdicament i adaptable per
a l’assoliment dels objectius
marcats
4

Els objectius








La millora de la qualitat de
l’aire i de la salut de les
persones, amb la reducció de
les emissions de contaminants
atmosfèrics i del soroll dels
vehicles.

europeus tenen com a mínim una
ZBE.



La contribució a la mitigació
del canvi climàtic, amb la
reducció dels gasos d’efecte
hivernacle.

L’impuls de l’eficiència
energètica en l’ús dels mitjans
de transport .
L’acceleració del canvi modal
propiciant la mobilitat
activa i el transport públic.

L’aplicació de les ZBE també pot
comportar altres beneficis,
sobretot si s’acompanya d’altres
mesures de promoció de la
mobilitat activa; com pot ser la
reducció del trànsit rodat i les
congestions o la millora de la
mobilitat local.

Les ZBE a Europa

A Europa hi ha una extensa xarxa
de ciutats on s’apliquen diferents
tipus de restriccions per a la
circulació de vehicles més
contaminants. En total, 13 països

ZBE a Europa (abril 2020). Els
criteris per definir una ZBE poden
afectar al recompte. Font: ADEME.

A més de les ZBE que impliquen
necessàriament una restricció
sobre el vehicle en funció del seu
nivell d’immissió, hi ha altres
mesures que s’apliquen a altres
ciutat. Entre aquestes mesures es
troben els peatges de congestió
per accedir dins d’un perímetre
determinat, actuacions concretes
en períodes d’alta contaminació i
altres regulacions d’accés a les
ciutats.

El document Recomanacions per a
la implantació d’una ZBE en els
municipis analitza les tendències
detectades en la implantació de
ZBE a nivell europeu. Són les
següents:



A les ciutats europees les






restriccions de la ZBE
s’apliquen de manera
permanent. Això significa que
les restriccions es mantinguin
les 24 hores del dia i els 365
dies a l’any (en alguns casos
amb excepcions en dies
assenyalats).

Moltes ZBE només afecten
vehicles pesants com
camions i autobusos. Això
s’observa sobretot en ciutats
mitjanes o petites, ja que en les
ciutats grans les restriccions sí
que solen afectar a tots els
vehicles. A més a més, en
aquest últim cas, les
restriccions sobre els vehicles
pesants solen ser més
restrictives que sobre els
vehicles lleugers (cotxes i
motocicletes).
Els nivells de restriccions
varien entre ciutats però totes
elles tenen un pla pel futur on
les restriccions seran més
limitatives.
El peatge de congestió per
entrar a les ciutats no és una
mesura generalitzada.
Algunes ciutats, a més a més
de restringir el trànsit als
vehicles més contaminants,
també restringeixen la
circulació i/o l’aparcament en
certs carrers en funció del
tipus d’usuari







Totes les ciutats analitzades
disposen d’aparcament
regulat o restringit a tota la
ciutat o en zones concretes de
la ciutat (normalment en el
centre). En algunes d’elles s’ha
de pagar (de vegades en funció
del nivell de contaminació del
vehicle) i altres directament
limiten l’aparcament als
residents, els quals, en alguns
casos, han de pagar una
quantitat anual per fer-ne ús.
Una altra tendència és que no
existeixin mesures
addicionals en períodes
d’alta contaminació per
limitar el trànsit, sinó que les
restriccions ja siguin prou
limitatives perquè aquesta
mesura no sigui necessària.

Pel que fa als residents, la
tendència general és que
també es vegin afectats per
les mesures que s’apliquen
als altres usuaris sense cap
avantatge, tot i que de
vegades es donen excepcions.
Per exemple, algunes ciutats
donen més temps als residents
dins de la ZBE per canviar-se
el vehicle a un de més net,
peatges de congestió més
barats per residents, etc.
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La diagnosi és la fase inicial a
partir de la qual es defineixen
l’àmbit i les restriccions de la
ZBE i es redacta l’ordenança.
El tractament d’aquestes dades
permet dibuixar i comparar
diferents hipòtesis i escenaris de
ZBE.

La diagnosi analitza el model de
mobilitat que impera al municipi,
la contaminació atmosfèrica i
acústica i els factors
socioeconòmics.
La qualitat de l’aire

La Diagnosi
La qualitat de l’aire, la
contaminació acústica i el
parc mòbil

A la ciutat de Girona es realitzen
mesures de qualitat de l’aire en
continu a través d’una estació
automàtica que forma part de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de
la Contaminació Atmosfèrica
(XVPCA) de la Generalitat de
Catalunya i, també, mitjançant una

xarxa de tubs passius que
mesuren els nivells de diòxid de
nitrogen (NO2) a diversos punts
de la ciutat. Aquest contaminant
s’utilitza com a indicador de la
contaminació atmosfèrica de la
ciutat.
L’estació automàtica es troba
situada a l’Escola de Música
Municipal (carrer de Barcelona,
70) i pren mesures les partícules
en suspensió (PM10), el diòxid de
nitrogen (NO2), el diòxid de sofre
(SO2) i el monòxid de carboni
(CO).

Per tal d’obtenir dades
complementàries i més ajustades
a les diferents realitats de la ciutat
de Girona i, així, complementar les
dades mesurades per l’estació
automàtica de la XVPCA,
l'Ajuntament de Girona ha fet un
seguiment de la qualitat de l'aire
en diversos punts de la ciutat a
través d'una xarxa semi
permanent de mesura de NO2
que funciona mitjançant tubs
passius de difusió de NO2 del tipus
Palmes, establert com a mètode
indicatiu segons la Directiva
1999/30/EC.
La xarxa actual de tubs passius de
NO2 està formada per 21 punts de
mesura.
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La diagnosi de la qualitat de l’aire
es completa amb els resultats dels
tubs passius inclosos en el
projecte de ciència ciutadana
Cleanair@School realitzat durant
l’any 2019 a les escoles Bosc de la
Pabordia, Domeny, FEDAC Pont
Major, Dr. Masmitjà, Migdia, Pla de
Girona, La Salle Girona, Sta.
Eugènia i Vedruna.

El projecte Cleanair@School s’ha
repetit el 2022 però encara no es
disposa dels resultats.

D’aquesta manera s’obté una bona
cobertura espacial amb dades de
qualitat de l’aire de gairebé tota la
ciutat.

El projecte
Cleanair@School
Cleanair@School és una
iniciativa que pretén millorar el
coneixement de l’alumnat sobre la
seva exposició al diòxid de
nitrogen (NO2) i els seus efectes a
la salut mitjançant campanyes de
ciència ciutadana als entorns
escolars.
El projecte és coordinat per
l’Agència Europea del Medi
Ambient i desenvolupat per la
xarxa Europea d’Agències de
Protecció Ambiental (EPAs). Hi
participa Bèlgica, Suècia, Irlanda,
Malta, Estònia, Holanda, Espanya,
Escòcia, Gales i Itàlia.
La realització de les mesures de la
qualitat de l’aire es duen a terme

amb la participació de l’alumnat,
professors, famílies, etc. i amb el
suport de les EPAs de cada país
que voluntàriament s’adhereixen a
cada projecte. Les EPAs
proporcionen un protocol
harmonitzat per a la presa de
mesures i una estratègia comuna
pel processament, anàlisis i
comunicació pública dels resultats
obtinguts.
El projecte Cleanair@School a
Espanya, impulsat pel Ministeri de
Transició Ecològica i l’Ajuntament
de Girona va ser desenvolupat per
4sfera Innova SLU.
Els resultats del projecte es
presenten en un informe que
mostra com el trànsit afecta a la
qualitat de l’aire que es respira.

El parc mòbil de Girona

Un altre aspecte que es valora en
la fase de diagnosi és la
caracterització del parc de
vehicles de la ciutat en funció de
les seves emissions.

El parc de vehicles o parc mòbil
de la ciutat és el conjunt de
vehicles, de qualsevol classe i
categoria, aptes per a circular per
les vies públiques i que paguen
l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica a Girona.

Cal tenir en compte que hi ha
vehicles de persones residents a
Girona que poden estar censats en
altres municipis.
El parc mòbil s’ha de distingir del
parc circulant, que és el conjunt
de vehicles que transcorren per la
ciutat sense consideració del seu
origen. El recull de matrícules es
fa a les vies principals de la ciutat.
La matrícula dona informació de
la tipologia de vehicle, les
característiques tècniques i el seu
municipi de residència.
La diagnosi també analitza el parc
mòbil del sector econòmic com el
del transport de mercaderies i
persones i el de petites empreses
o treballadores autònomes.
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La qualitat de l’aire
Contaminació i riscos per la salut
L’aire és una barreja de gasos que
es troba a l’atmosfera. Està
compost per un 78% de nitrogen
(N2), un 21% d’oxigen (O2) i 1%
d’argó. D’aquests, l’oxigen és
essencial per a la vida.

La contaminació de l’aire s’inicia
amb la emissió de contaminants,
provinents de l’activitat humana o
de processos naturals, a
l’atmosfera.

Un cop a l’atmosfera i per efecte
de diferents condicionants
meteorològics, els contaminants
són transportats en horitzontal i
vertical provocant la seva dilució
en l’aire més net; també poden ser
arrossegats per la pluja o patir
transformacions químiques, entre
d’altres. Resultat d’això, en cada
moment i lloc concret hi ha una
concentració determinada de
substàncies contaminants; és el
que coneixem per qualitat de
l’aire.
La qualitat de l’aire que respirem
diàriament té efectes continuats
sobre la salut de tota la població i
durant tot l’any. Aquests efectes,
que poden esdevenir crònics,

afavoreixen la persistència o
l'increment de determinades
malalties, indueixen a sobre
mortalitat i al descens de
l’esperança de vida de la població.
La presència d’aquests
contaminants és més freqüent en
entorns urbans densament
poblats o amb elevada activitat
econòmica. En les àrees urbanes,
el transport rodat motoritzat
produeix el 80% de les emissions
de gasos contaminants .

La mobilitat, tant de persones com
de mercaderies, genera emissions
de gasos contaminants com el
material particulat (PM), el diòxid
de sofre (SO2), el diòxid de
nitrogen (NO2) i el monòxid de
carboni (MO) que queden
suspesos en l’aire i participa en la
formació de l’ozó (O3).
No obstant, altres factors com
l’orografia o el model d’ús del sòl
propi de la conca mediterrània
poden propiciar elevats nivells de
contaminació. A les ciutats, els
edificis alts i compactes dificulten
la dispersió dels contaminants
emesos, especialment pel trànsit
rodat.

La contaminació de l’aire repercuteix directament
en la salut
Segons l’informe de l'Agència Europea del Medi
Ambient (EEA, 2018), la contaminació atmosfèrica és
la responsable directa de més de 500.000 morts
prematures l'any a Europa.
El 28 de juliol de 2022, l’ Assamblea General de les
Nacions Unides ha declarat dret universal humà
l’àccés a un medi ambient net, saludable i
sostenible

L’exposició a nivells de soroll elevats de forma
reiterada també pot esdevenir perjudicial per a la
salut.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), el 30% de la població de la Unió Europea està
exposada a soroll per trànsit a l’exterior dels
habitatges a nivells superiors a 55 decibels (dBA)
durant la nit. Aquests nivells poden causar
disminució auditiva, nerviosisme, cansament, etc.
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La normativa que regula com s’ha
d’ avaluar la qualitat de l’aire és el
Reial decret 102/2011, de 28 de
gener, relatiu a la millora de la
qualitat de l’aire, que transposa la
Directiva europea 2008/50/CE.
Aquesta normativa també defineix
els objectius de qualitat de l’aire
per a cada contaminant.

Per rebaixar els nivells de
contaminació atmosfèrica local
s’ha d’actuar sobre els focus
emissors de les zones afectades
que, amb caràcter general i arreu
del món coincideixen amb
aglomeracions urbanes
econòmicament dinàmiques.

CONTAMINANT

FONT

VALOR LÍMIT

NO2

Trànsit rodat

PM10

Intrusió pols
africana

40 μg/m3 (1) (mitjana anual)
200 μg/m3 (1) (no es podrà superar més de 18
ocasions/any)

dBA

Trànsit rodat

40 μg/ m3 (1) (mitjana any)
50 μg/ m3 (1) (no es podrà superar més de 35
ocasions/any)

65 dBA (2) per a Ld(dia) i Le(vespre) en zona B1
55 dBA (2) per a Ln (nit) en zona B1

(1) RD 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire

(2) Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
B1: coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport
existents

Revisió de la
Directiva
Europea
2008/50/CE
La Directiva Europea 2008/50/CE
relativa a la qualitat de l’aire
ambient i a una atmosfera més
neta està en revisió.
El 26 d’octubre Comissió Europea
ha presentat una sèrie de
reajustaments a les directives
relacionades amb la reducció de la
contaminació que preveuen límits
més estrictes pels principals
contaminants de l’aire com les
partícules fines (PM) i el diòxid de
nitrogen (NO2).

En concret, la Comissió Europea vol
reduir, el 2030, a la meitat el valor
límit anual de PM10 i PM2,5 passant
a 20 i 10 μg/ m3 respectivament i a
20μg/ m3 el valor límit pel NO2.
La nova normativa es debatrà al
Consell i al Parlament Europeu
abans d’aprovar-se definitivament.
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La
contaminació
i el trànsit
A Girona, la font emissora més important de NO2 és el trànsit rodat.

Per conèixer el comportament del trànsit es llegeixen les dades recollides a
diferents punts d’aforament. Aquestes dades però, no serveixen per mesurar
el volum de trànsit a tota la ciutat.
El gràfic 3 indica que la intensitat és major en dies laborables i l’afluència
màxima es dona a les 8h.
Afluència per dia de la setmana (mitjana)

La distribució temporal de
NO2

Les mesures de NO2 preses a
l’estació automàtica de mesura de
la XVPCA de Girona durant
l’última dècada demostren una
relació clara entre la concentració
de NO2 i la intensitat del trànsit.
La variació temporal promitjada
amb dades dels últims 9 anys
mostra la gran influència del
trànsit en les concentracions de
NO2 a aquesta estació ja que els
cicles diaris presenten dos
màxims a les hores puntes de

trànsit i les concentracions
mínimes són durant els caps de
setmana que és quan hi ha menys
circulació. La variació al llarg de
l’any segueix un patró amb
concentracions elevades a l’hivern
i baixes a l’estiu, perquè durant
l’hivern hi ha més episodis
d’estancament d’aire que
dificulten la dispersió dels
contaminants, i a més a més, a
l’estiu els períodes de vacances
fan disminuir molt el trànsit
(Targa, 2021)

Afluència per hores (mitjana)

Gràfic 3. Afluència mitjana de trànsit per dies de la setmana i hores durant el període
21/09/2021 i 21/09/2022. Font:UMAT

Gràfic 4. Anàlisi detallat de la variació temporal de les concentracions de NO2 durant el
2011-2021. Font: Servei de gestió i manteniment de la xarxa de contaminació
atmosfèrica de Girona. Resultat de les campanyes 2021. Innova 4sfera
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El diòxid de nitrogen
(NO2)
El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas contaminant de l’aire molt comú. Es
forma majoritàriament pels processos de combustió com els que es donen
als motors dels vehicles i a les instal·lacions de producció d’energia.

a l’augment de la concentració
de NO2, malgrat no siguin la
font d’emissió principal..

La inversió
tèrmica
A Girona, la qualitat de l’aire,
de mitjana, és bona.
Tanmateix, en condicions
atmosfèriques adverses la
dispersió i ventilació dels
contaminants és més
dificultosa.
Per exemple, períodes
prolongats d’altes pressions
causen la inversió tèrmica.
La inversió tèrmica, al contrari

Durant aquests mesos també
són freqüents els períodes
d’inversió tèrmica.

del que passa habitualment,
situa l’aire fred, més dens i
pesant, a la part més baixa de
l'atmosfera i desplaça l’aire
calent sobre seu.
Això provoca l’estancament
de l’aire més pròxim a la
superfície i en conseqüència
la retenció dels contaminants
suspesos.
Aquest fenomen és més
freqüent a les nits de tardor i
hivern (època d’anticiclons)
quan les capes properes al sòl
es refreden més ràpidament
que les superiors.

Gràfic 1. Comparativa anual [NO2]. Anys 2004 – 2021. Font: XVPCA de Girona

La mitjana anual de NO2 a la ciutat
de Girona s’ha situat per sota del
valor límit anual establert
per normativa de 40 μg/m3 des
que hi ha registres de l’estació
automàtica (2004-actualitat) i no
s’ha registrat mai un valor
superior a 200 μg/m3.
Les concentracions més altes de
NO2 es registren en els punts de
més trànsit, mentre que lluny de
les vies principals, els nivells

acostumen a ser més baixos.
La distribució temporal de NO2

La concentració de NO2 és més
acusada en els mesos de
novembre a febrer. A l’estiu es
registren els valors mínims.
Durant els mesos de tardor i
hivern els fums de les calderes
domèstiques poden contribuir

Gràfic 2. Comparativa mensual [NO2]. Anys 2019 – 2022. Font: XVPCA de Girona
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La distribució horària de
NO2

distribueixen en funció de la
velocitat de sortida de la font
emissora, la temperatura, la
forma o la mida i dels
condicionants meteorològics
del moment (velocitat del
vent, gradient de temperatura,
turbulències atmosfèriques,
etc.) .

diferents fonts emissores
envien a l’atmosfera. És
habitual que la concentració
de contaminants en l’ambient
es detecti lluny de la font
emissora.

La següent taula mostra els
nivells d’immissió de NO2 del
darrer any per franges
horàries. Les dades es recullen
a l’estació automàtica de la
XVPCA de Girona.

El nivell d'immissió es
refereix a la presència de
contaminants en diferents
punts receptors i que, en
definitiva, determina l’efecte
d’un contaminant sobre la
salut. És diferent al nivell
d’emissió que està relacionat
amb les emissions
atmosfèriques; és a dir, el total
de substàncies que les

La relació entre la quantitat de
contaminants emesos a l’aire i
la seva presència en un
moment i lloc determinats no
és un relació directa ni fàcil de
conèixer perquè el
comportament de l’atmosfera
és complex.

concret.
Això explica que en les
darreres hores del dia, o als
caps de setmana, quan el
trànsit és menor, es
mantinguin elevats nivells de
contaminants.

Tanmateix, determinades
característiques
urbanístiques i
meteorològiques
afavoreixen l’estancament
de l’aire i, per tan, la
permanència dels
contaminants en un punt

Un cop a l’atmosfera els
contaminants es

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE [NO2]. VALORS MITJANS OCTUBRE 2021 – SETEMBRE 2022
01

02
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04

05
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07

08

09

10
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14
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20

21

22

23

24

Mitjana
dirària

Dilluns a divendres

18

15

14

13

13

15

21

30

35

34

29

25

21

19

18

19

23

28

31

32

33

31

26

23

24

Diumenge i festius

22

19

17

14

14

14

16

17

18

18

17

14

11

11

9

9

12

17

21

24

25

27

24

22
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Hora

Dissabte

Mitjana horària
anual

22
21

19
18

17
16

15
14

15
14

16
15

18
18

21
22

22
25

23
25

21
22

19
19

16
16

16
15

13
13

12
13

15
16

19
22

24
25

27
27

28
29

28
29

24
25

23

20

22

Taula 1. Distribució horària de concentració de diòxid de nitrogen. Octubre 2021 a setembre 2022. Font: Elaboració propia a partir de les dades de l’estació automática de la XVPCA de Girona
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2007-2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Taula 2. CONCENTRACIÓ MITJANA ANUAL D’IMMISSIÓ DE NO2 (µg/m3) A LA XARXA SEMIPERMANENT

Estació XVPCA

35

31

38

33

30

33

31

28

30

29,0

27,9

18,9

21,9

Parc del Migdia

26

26

29

24

24

25

23

19

23

22,9

20,9

17,9

16,5

Punts de mesura
Plaça del Vi

Carrer de la Rutlla

34

66

32

59

35

79

32

65

30

49

31

45

30

48

25

45

30

43

27,2

42,3

26,9

41,0

19,5

29,5

19,8

30,6

Ronda Ferran Puig

82

82

94

92

83

69

63

68

72

68,6

61,0

38,0

45,5

Av. St Francesc

35

33

37

37

33

34

32

29

33

28,7

28,4

21,1

22,4

c. de la Creu

c.Barcelona,203
c.Sta Eugènia

49

59

Rambla Xavier Cugat
Pl.Europa 1

Pl.Europa 2

61

40

55

46

37,6

45,4

36,0

42,0

24,1

24,4

26,7

28,8

29

30

33

32,1

30,3

22,3

23,6

46

-

-

42

39

39

39

34

38

38,4

31,3

25,5

30,0

47

42
-

-

-

-

54
-

-

-

-

-

-

-

60
-

-

-

-

-

-

-

59

43

44

38
-

-

-

-

52

36

39

36

44

34

43

19

48

37

42

37

45

37

36

45

52

47

41

33,4
32,1

33,9

41,7

32,0
33,5

23,1

24,3

21,0
-

27,3

28,7

22,8

-

-

-

-

25,5

31,8

-

48

39

43,2

-

-

-

35

34,5

-

-

-

28

47

29,1

-

-

-

28

34

24,4

24,9

20,7

-

-

33

41

39,7

19,8

33,0

19,4

-

-

31

31

40,0

34,1

28,3

27,8

c.Riu Güell

-

42

47

34,2

44,5

30,2

-

-

33

34

36

47,7

30

-

-

41

34

50

34

-

-

35

47

28

-

-

47

30

-

MITJANA

45

41

36

-

Av. Pericot

48

36

34

Pl. Marquès de
Camps

c. se Sta Coloma

38

37

45

Rotonda de la
Devesa

61

43

38

Av. J.Tarradellas
c.Oviedo

58

45

37

60

Crta. St Gregori

51

51

48

c. Pont Major

c. Joan Maragall

44

-

40

-

-

-

37

-

-

-

35

-

-

-

39

-

-

-

35

-

-

-

42

28,4

40,8

24,6
25

34,3

42,0

27,2
28

La xarxa semi
permanent
L’Ajuntament de Girona compta, des de 2010,
amb una xarxa semi-permanent per avaluar
els nivells de contaminació a la ciutat; prenent
com a indicador el diòxid de nitrogen (NO2).
La xarxa utilitza tubs passius de difusió de
NO2, establert com a mètode indicatiu
segons la Directiva 2008/50/CE. Aquest
mètode està molt estès al Regne Unit per
estudis similars i la majoria d’ajuntaments
tenen xarxes permanents per a la mesura de
NO2 (Targa 2018).
A diferència de la XVPCA, aquest és un sistema
de mesura no automàtic. Un cop passat el
temps d’exposició els tubs són enviats al
laboratori on es determina la concentració de
nitrat per espectrofotometria. L’equació de
difusió converteix la concentració de nitrat a
concentració de NO2 en l’aire ambient.
Els resultats obtinguts amb aquest mètode
s’han verificat comparant els resultats
obtinguts amb els nivells mesurats a
l’estació automàtica de Girona.
La xarxa cobreix punts de la ciutat de diferent
tipologia (fons urbà, trànsit intens, moderat o
baix, punts amb bona o poca dispersió, etc.)
per tenir un coneixement de la variació de
nivells de contaminació arreu de la ciutat.
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Les partícules en
suspensió (PM10)
El material particulat (PM) està format per partícules en suspensió a
l’aire. La sal marina, la pols i les partícules formades per condensació
a partir de certes substàncies químiques es poden classificar com a
contaminació per material particulat.

El soroll,
contaminació
acústica
La font de soroll principal a
Girona és el trànsit que, de tan
generalitzat, s’ha convertit en
un soroll ambiental de base.
Altres fonts de soroll de
caràcter més puntual són les
obres a la via pública i les
activitats comercials, d’oci, i
algunes d’industrials.

La contaminació acústica és un
tipus de contaminació
atmosfèrica.

A la ciutat de Girona hi
conviuen multitud de persones i
activitats. Això que dóna vida a
la ciutat, genera sons i sorolls.

Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els sons
poden ser molestos, incòmodes i arribar a alterar el benestar fisiològic o
psicològic dels éssers vius; llavors en diem soroll i es considera contaminació
acústica.
Gràfic 4. Comparativa anual [PM10]. Anys 2017 – 2021. Font: XVPCA de Girona

A Girona, es registren els nivells
de PM10 des de l’any 2017 amb
una mitjana anual de 23,5 μg/m3.

Des d’aleshores, la Generalitat ha
declarat 7 episodis ambientals que
es produeixen quan els nivells de
contaminació són alts i es preveu
que aquests es mantinguin o
augmentin. El darrer episodi a
Girona s’ha declarat entre el
19/10 i el 2/11 de 2022. La
declaració es fa per resolució de la
Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic.

A les comarques gironines, la
declaració d’episodi ambiental per
alta contaminació de PM10
coincideix amb la intrusió de
pols africana que es produeix
quan bufen vents direcció oest i
arrosseguen la pols del desert a
d’altres indrets.
Aquest aire té una elevada
concentració de partícules sòlides
(sorra, argila, cendres...) que, a
diferència dels gasos, un cop
inhalades romanen a l’aparell
respiratori.

LOCALITZACIÓ

ÍNDEX Ld
Vla:
(dBA)

ÍNDEX Le
(dBA)

ÍNDEX Ln
(dBA)

Av. Ramon Folch

69,7

68,2

62,0

Rambla Xavier Cugat, 49
C/Figuerola amb C/ Bonastruc de Porta
C/ Güell amb C/ Sta. Eugènia

Passeig d’Olot amb plaça Europa
Pujada St. Feliu

Plaça de St. Feliu

C/Joan Maragall amb Bisbe Lorenzana

62,8

63,7
69,9
67,2

65
dBA

63,5

60,3

64,3

61,5

68,6
65,9

65,1

61,8

67,1

64,0

65,0

71,0

63,5
59,4
56,8
59,5

57,3

Taula 3. Mesura de l’índex de soroll a diferents punts de la ciutat. . Any 2019. Font:
Ajuntament de Girona

Vla:
55
dBA
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i soroll (dBA)

dBA >53 dBA

Mapa de
contaminació
El plànol de la figura 1 mostra la
localització i els nivells de
contaminació atmosfèrica al
centre urbà de Girona.
S’han mostrejat les mitjanes
anuals de les mesures de
concentració de diòxid de
nitrogen (NO2)obtingudes
a l’estació automàtica de la
XVPCA els anys 2019 i 2021,
a la xarxa semi permanent de
tubs passius els anys 2019 (17
punts) i 2021 (20 punts) i als
tubs passius del projecte
Cleanair@School (178 punts) de
l’any 2019.
També s’indiquen les dades de
soroll referides a l’any 2019.

Figura1. Localització dels nivells de contaminació atmosfèrica (2019 i 2021)
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Tipologia de vehicles
El Real Decret 2822/1998, de 23
de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament General de Vehicles
classifica els vehicles en 4
distintius ambientals en funció del
seu impacte mediambiental.

La classificació del parc té com a
objectiu discriminar positivament
els vehicles més respectuosos amb
el medi ambient i ser un
instrument eficaç al servei de les
polítiques municipals, tant
restrictives de trànsit en episodis
d'alta contaminació com de
promoció de noves tecnologies a
través de beneficis fiscals o
relatius a la mobilitat i al medi
ambient.

Etiqueta B: Turismes i furgonetes
lleugeres de benzina matriculats a
partir de gener de l’any 2001 i
dièsel a partir de gener de 2006.
Vehicles de més de 8 places i
pesants, tan de benzina com
dièsel, matriculats des de 2006.
Etiqueta C: Turismes i furgonetes
lleugeres de benzina matriculats
des de gener de 2006 i dièsel a
partir de setembre de 2015.
Vehicles de més de 8 places i
pesants, tant de benzina com
dièsel, matriculats des de 2014.

Etiqueta ECO: Elèctrics
endollables amb menys de 40 km
d’autonomia, híbrids no
endollables (HEV), els de gas
natural i gas (GNC i GNL) o gas
liquat del petroli (GLP).

Etiqueta O: Vehicles elèctrics de
bateria (BEV), elèctrics
d’autonomia estesa (REEV),
elèctrics híbrids endollables
(PHEV) amb autonomia de més de
40 km o vehicles de pila de
combustible.
Figura 2. Distintiu ambiental per a

vehicles, ordenats de més a menys
poder contaminant

Sense etiqueta ambiental: Els
vehicles que no compleixen els
requisits mínims ambientals.
Turismes de gasolina anteriors a
Euro 3 i turismes dièsel anteriors
a Euro 4. Motos i ciclomotors Euro
1.

La mobilitat
a Girona
A la ciutat de Girona, amb dades
del Pla de Mobilitat Urbana de
2014, la major part dels
desplaçaments quotidians es
realitzen a peu o en bicicleta.

Per contra, els municipis de la
província de Girona tenen una
gran dependència de la
mobilitat en vehicle privat
perquè no compten amb una
oferta de transport públic
adequada i equiparable a altres
zones de Catalunya.
Per assegurar l’èxit de la ZBE és
imprescindible que el transport
públic (urbà i interurbà) sigui una
alternativa real gaudint de més
freqüència, d’horaris adaptats a
les necessitats laborals i temps de
viatge competitius.

En referència la transport urbà de
passatgers, durant el 2021 va
transportar 4.444.536 persones
usuàries, una dada inferior a l’any
2019 degut als efectes de la
pandèmia. No és fins a finals d’any
2022 que el transport urbà
recupera i supera el nombre de
persones usuàries de l’any 2019
El 2021, el servei de Girocleta
comptava amb 3.242 abonats.

Repartiment modal
dels desplaçaments
a Girona
PLA MOBILITAT
URBANA GIRONA
2014

Vehicle privat
31%

No motoritzat
(a peu o en
bicicleta)
65%

Transport públic
4%

Gràfic 5. Desplaçaments urbans a Girona
(2014)

No motortizat
(a peu o en bicicleta)
6%
Transport
públic
13%

Vehicle privat
81%

Gràfic 6. Desplaçaments interurbans a
Girona (2014)
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El parc mòbil de
Girona

Taula 5. VEHICLES MATRICULATS A
GIRONA SENSE DISTINTIU
(actualitzat setembre 2022)

SECTOR
Avellaneda

Índex de motortizació

L’índex de motorització a Girona
és semblant al dels últims 10 anys.
L’any 2021 ha estat de 665,1
vehicles per cada 1000 habitants.

Els turismes representen més del
70% del parc mòbil de la ciutat.
La distribució de vehicles amb
diferents etiquetes ambientals és
desigual a tot el municipi.

Amb les dades revisades el mes de
setembre (2022), tributen a
Girona 68.581 vehicles; dels quals
49.486 turisme i autocaravanes i
14.451 motocicletes i ciclomotors.

Autobusos

Camió furgoneta
Ciclomotor

Motocicleta

Vehicle especial
Turisme i
autocaravana

TOTAL

0

ECO

C

B

1
0,4%
33
0,8%
21
0,6%
146
1,3%
0
0,0%

15
5,3%
19
0,5%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

99
34,9%
926
22,3%
173
4,8%
7.187
66,1%
67
31,5%

106
37,3%
1.591
38,4%
1.762
49,2%
1.307
12,0%
61
28,6%

SENSE
ETIQUETA
AMBIENTAL
63
22,2%
1.578
38,1%
1.625
45,4%
2.230
20,5%
85
39,9%

2.287
3,3%

28.551
41,6%

20.356
29,7%

16.839
24,6%

347
0,7%

548
0,8%

2.253
4,6%

Can Gibert del Pla
Carme

Domeny Nord
Domeny Sud

Eixample Nord
Eixample Sud

Font de la Pólvora
Fontajau

Gavarres

Germans Sàbat
La Creueta

Taula 4. ETIQUETES AMBIENTALS PER TIPUS DE VEHICLE.
VEHICLES QUE PAGUEN IVTM A GIRONA
(actualitzat setembre 2022)

VEHICLE

Barri Vell

20.099
40,6%

15.529
31,4%

11.258
22,7%

Mas Xirgu
Mercadal
Montilivi
TOTAL
284
4.147
3.581
10.870
213
49.486
68.581

Montjuïc

Muntanya de Campdorà
Palau

Pedreres
Pedret

Pla de Campdorà
Pont Major

Sant Daniel
Sant Narcís
Sant Ponç

Santa Eugènia
Taialà

Torre Gironella
Vila-roja

% SENSE
ETIQUETA
AMBIENTAL

27,3%
24,6%
22,7%
23,3%
15,4%
14,6%
16,8%
18,1%
60,6%
16,2%
28,6%
27,2%
63,6%
21,7%
19,5%
18,4%
13,8%
28,3%
14,8%
55,9%
20,9%
27,3%
29,0%
23,3%
22,4%
21,9%
23,0%
23,9%
28,6%
33,6%
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Més enllà de la caracterització del
parc mòbil és important definir la
circulació que es dona al municipi
de Girona.

Per conèixer el distintiu ambiental
dels vehicles que hi circulen es
llegeixen les matrícules amb
càmeres LPR (Licence Plate
Recognition) situades a diferents
accessos a la ciutat. Les dades
mostren que els vehicles més
antics circulen menys. (taula 6 )

Taula 6. ETIQUETES AMBIENTALS DEL PARC
CIRCULANT DE GIRONA . Inclou vehicles del
municipi i de fora del municipi
(actualitzat setembre 2022)

%
RESPECTE
EL TOTAL

VEHICLES AMB ETIQUETA ZERO

VEHICLES AMB ETIQUETA ECO

0,9%
4,2%

VEHICLES AMB ETIQUETA C

49,5%

SENSE ETIQUETA AMBIENTAL

13,4%

VEHICLES AMB ETIQUETA B

32%

.

El parc mòbil de l’activitat
econòmica

Actualment, l’impacte ambiental
de les diferents tecnologies de
motor és un element que ha anat
guanyant pes en la decisió que han
de prendre els operadors de
transport de mercaderies i
viatgers per carretera sobre quin
tipus de vehicle adquirir. La
minimització d’emissions en les
operacions de transport és un
element cada vegada més
capitalitzable i pot representar
estalvis en el consum d’energia o
en els costos de manteniment dels
vehicles que en certes condicions
poden compensar els sobrecostos
d’adquisició.

vehicles utilitzats en el transport
de mercaderies i viatgers a la
província de Girona en funció de
la seva etiqueta ambiental.

A la província de Girona, la
mitjana d’antiguitat del parc
mòbil és de 15 anys fet que vol
dir que cada any es renova el
3,33% dels vehicles del parc
mòbil..

La taula 7 mostra la tipologia de

Taula 7. ETIQUETES AMBIENTALS DELS VEHICLES DE TRANSPORT PER
CARRETERA A LA PROVÍNCIA DE GIRONA
(2022).
Font: Generalitat de Catalunya

VEHICLES AMB ETIQUETA ZERO

VEHICLES AMB ETIQUETA ECO

TRANSPORT DE
MERCADERIES
(%)

TRANSPORT DE
VIATGERS
(%)

0%

0%

0%

11%

VEHICLES AMB ETIQUETA C

35%

38%

SENSE ETIQUETA AMBIENTAL

27%

17%

VEHICLES AMB ETIQUETA B

38%

34%
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L’àmbit de la ZBE
La ZBE Girona es regeix pel
principi de proporcionalitat
(Art.4 Llei Règim Jurídic 40/2015
d’1 d’octubre de règim jurídic del
sector públic) pel qual es pretén
l’assoliment de l’objectiu proposat
de la forma menys restrictiva
possible i d’acord amb la
contaminació observada.
L’àrea ZBE de Girona està
determinada per la
localització dels punts amb
concentració de contaminants
superior al valor llindar
marcat per la normativa

Així, l’àrea ZBE engloba la majoria
dels punts crítics, que es situen a
la zona més cèntrica de la ciutat
i/o coincidint amb vies més
transitades. Alguns punts aïllats
de contaminació no inclosos en
l’àrea ZBE s’han de tractar de
forma diferenciada amb mesures
concretes i adaptades a cada
situació. Igualment, la
contaminació en aquests punts pot
ser reduïda per la disminució
generalitzada del trànsit rodat

contaminant.

L’àmbit de l’àrea ZBE també té en
consideració els entorns de les
escoles amb nivells més alts de
contaminació.

D’altra banda, l’àrea ZBE evita
l’efecte frontera obligant als
vehicles amb accés restringit a
utilitzar les vies interurbanes per
creuar el municipi. De fet, la xarxa
primària de vies urbanes no
ofereix itineraris alternatius que
puguin comportar un increment
de circulació en zones
perifèriques a l’àrea restringida.
Tanmateix, es garanteix el
desplaçament a l’interior de la
ZBE a peu, en bicicleta o
transport públic.
Pel que fa a l’estacionament,
queden fora de l’àrea ZBE les
grans bosses d’aparcament
(pavelló de Fontajau, la rotonda de
Pedret, Emili Grahit i Parc del
Migdia) i el futur aparcament
dissuasiu de Mas Gri, que estarà
connectat amb el centre de la
ciutat amb un bus llançadora.

POBLACIÓ (hab)

% respecte el total

27.146
27%

Dades principals de l’àrea ZBE de Girona.

VEHICLES

ÀREA (Km2)

13.258

1,93

19%

12%
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ZBE,
projecte
compartit
amb el
territori
La Llei de Canvi Climàtic i
Transició Energètica (Llei
7/2021) obliga, entre d’altres, als
municipis espanyols de més de
50.000 habitants a implantar una
ZBE abans de finalitzar el 2023.
Al seu torn, la Generalitat obliga
als municipis de més de 20.000
habitants on se superin els valors
límit de qualitat de l’aire regulats
a tenir ZBE abans de l’any 2025.
Aquest és l’acord fruit de la
Cimera de la Qualitat de l’Aire a
Catalunya celebrada el 18 de
març de 2022.

Aquest mateix acord aposta per
un disseny comú a tot el territori
que ha de comportar una major
comprensió de la ciutadania i
la simplificació dels tràmits per
a vehicles autoritzats o
exempts.

El disseny de les ZBE ha de
respondre a uns criteris
comuns i consensuats que
facilitin la comprensió per
part de la ciutadania i que
vetllin per una transició justa i
inclusiva.
Alhora, cal que aquest model
general comú sigui adaptable
a les diferents realitats
territorials, socials i
ambientals dels municipis

Malgrat la normativa plantegi ZBE
d’àmbit municipal, sovint les
ciutats i pobles conformen un
continu urbà amb altres
municipis. Caldrà atendre aquesta
realitat i establir mecanismes per
analitzar l’impacte de les ZBE de
forma conjunta amb els municipis
de l’entorn més proper.

Les restriccions
Definició de la tipologia de
vehicles afectats per les
restriccions i establiment de
l’horari i calendari d’aplicació de
les restriccions.

Les excempcions i
autoritzacions
Els vehicles afectats per la
regulació de les ZBE
correspondran a aquells que no
estiguin autoritzats segons
l’etiqueta ambiental a excepció
dels vehicles que s’indiquen a
continuació.





Les exempcions i autoritzacions
son coincidents amb les que ja té
establertes a l’AMB.









Vehicles amb distintiu
PMR (persones amb
mobilitat reduïda)

Serveis mèdics,
funeraris, protecció civil,
bombers, policies, cossos
i forces de seguretat; per
un període determinat de
temps

Persones amb malalties o
discapacitat que no poden
utilitzar el transport públic
Persones que necessiten
tractament mèdic
periòdic en centres
sanitaris situats a la ZBE
Vehicles estrangers







Vehicles adaptats que
presten un servei singular
i necessiten accés temporal
(taula 8)

Persones físiques titulars
de vehicles M1 i L
dedicats a l’exercici de
l’activitat professional
amb ingressos econòmics
inferiors al doble de
l’IPREM
Vehicles que realitzen
proves de circulació en
tallers autoritzats, per un
període determinat de
temps.

Els titulars de vehicles no
autoritzats N2, N3 i M3 que
acreditin la compra d’un
vehicle de motor nou, per
un període determinat de
temps.
Vehicles amb autorització
municipal específica per
prestar serveis en
activitats singulars o en
esdeveniments



extraordinaris a la via
pública, per un període
determinat de temps

Autoritzacions diàries,
amb un màxim de vegades
a l’any i amb possibilitat
de pagament de taxa

Els municipis de l’Arc Metropolità
de Barcelona proposen, a més a
més:





Autoritzacions temporals
als residents dels
municipi que viuen
FORA de la ZBE amb un
màxim anual i amb la
possibilitat d’establir una
taxa per a cada
autorització

Autoritzacions temporals
als residents del
municipi que viuen DINS
de la ZBE, de forma
il·limitada i sense taxa,
durant un període
orientativament de dos
anys que permeti a
aquestes persones
disposar d’un temps per
valorar si poden prescindir
del vehicle sense
etiquetatge definitivament,
en comptes de substituirlo per un altre amb
etiquetatge
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Taula 8.
VEHICLES ADAPTATS QUE PRESTEN UN SERVEI SINGULAR I NECESSITEN
ACCÉS TEMPORAL
Escola de conductors
Porta – vehicles
Blindat

Cisterna isoterma

Cisterna frigorífica
Cisterna calorífica
RTV

Taller o laboratori
Biblioteca
Botiga

Grua d’arrossegament
Grua d’elevació
Formigonera

Vehicle per a fires

Extractor de fangs
Autobomba

Bomba de formigonar
Reg asfàltic

Pintabandes
Llevaneus

Automòbil destinat a les pràctiques de conducció
Vehicle especialment adaptat per al transport d’un altre o
altres vehicles
Vehicle destinat al transport de persones i/o mercaderies,
de caixa tancada reforçada especialment amb un blindatge
Cisterna construïda amb parets aïllants que permeten
limitar els intercanvis de calor entre l’interior i l’exterior
Cisterna isoterma proveïda d'un dispositiu de producció
de fred individual o col·lectiu
Cisterna isoterma proveïda d'un dispositiu de producció
de calor
Vehicle especialment condicionat per emissores de ràdio
i/o televisió
Vehicle condicionat per al transport d'eines i peces de
recanvi
Vehicle adaptat i condicionat de forma permanent per a la
lectura i exposició de llibres
Vehicle especialment adaptat i condicionat
permanentment per a la venda d'articles

Automòbil equipat per l'arrossegament d'un altre vehicle
Vehicle equipat amb dispositius que permeten elevar
càrregues, però no transportar-les
Vehicle construït per al transport d'elements constitutius
del formigó, podent-se efectuar la seva mescla durant el
transport
Vehicle adaptat per a maquinaria de circ o fires recreatives
ambulants
Vehicle dotat d'una bomba d'absorció per a la neteja de
pous negres i embornals.
Vehicle equipat amb una autobomba de pressió per a
moviment de materials fluidificats.
Vehicle autobomba especialment dissenyat per al
moviment de formigó fluït
Vehicle destinat a escampar i estendre betum asfàltic
fluïdificat sobre els diferents paviments

Vehicle utilitzat per pintar les línies de senyalització al sòl
Vehicle de motor destinat exclusivament a retirar la neu de
les calçades i camins
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Estudi d’escenaris
Possibilitats

Àmbit

Veure pàgina
19

Horari

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

Restriccions. Distintius prohibits a la
ZBE

Objectiu

Sense etiqueta ambiental (1)

Sense etiqueta ambiental i etiqueta B (2)
Sense etiqueta ambiental excepte els
vehicles que paguin IVTM a Girona (3)
Sense etiqueta ambiental (4)

Sense etiqueta ambiental i etiqueta B (5)
Sense etiqueta ambiental excepte els
vehicles que paguin IVTM a Girona (6)

≤40 μg/m3
(mitjana anual)

L’Ajuntament de Girona ha encarregat a
l’empresa DOYMO l’estudi d’escenaris
futurs resultat d’aplicar diferents
restriccions d’horari i d’accés a la ZBE.

L’objectiu és avaluar l’impacte que tindran
els diferents escenaris per tal de conèixer
quins d’ells permeten reduir els nivells de
contaminació de diòxid de nitrogen (NO2)
per sota del límit que estableix la
normativa.
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METODOLOGIA
DEL TRACTAMENT
DE DADES
Qualitat de l’aire: NO2 i PM10
La ciutat de Girona disposa d’una estació de mesura automàtica de
contaminants que forma part de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de
la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
estació mesura en continu les partícules en suspensió (PM10), el
diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sobre (SO2) i el monòxid de
carboni (CO).

Per a l’estudi d’escenaris s’utilitzen les dades de NO2 dels últims 12
mesos (octubre 2021 – setembre 2022) mesurades a la XVPCA. Per a
la predicció dels nivells futurs de contaminació de NO2 s’utilitzen les
mesures de la xarxa semi permanent dels anys 2007-2021.

En canvi, en l’estudi d’escenaris no es té en compte la contaminació
per partícules PM10 perquè la seva concentració no és depenent del
volum de trànsit. Al gràfic 4 d’evolució anual d’immissió de PM10 pot
observar-se com al 2020 (confinament més dur del COVID-19), tot i la
baixada dràstica del trànsit, els nivells de PM10 no van baixar de
manera tan destacada. A Girona, la concentració de PM10 és a causa,
principalment, de la intrusió de pols africana.

Parc mòbil de vehicles
La classificació general dels vehicles de la DGT és funció de
l’antiguitat i el tipus de combustible utilitzat. Aquesta és una qüestió
significativa per a la selecció de dades perquè es produeix un efecte
de renovació natural dels vehicles.

Per a la diagnosi del parc mòbil de vehicles a la ciutat de Girona i en
l’estudi d’escenaris, s’analitzen les dades més recents: vehicles que
paguen l’IVTM a Girona (dades actualitzades a setembre de 2022),
vehicles que circulen per la ciutat de Girona (any 2022).

Per conèixer el distintiu ambiental dels vehicles que circulen per la
ciutat es llegeixen les matrícules amb càmeres LPR (Licence Plate
Recognition) situades a diferents accessos a la ciutat.
La lectura de les matrícules permet diferenciar els vehicles que
circulen a la ciutat en funció de si estan o no censats a la Girona.

L’estimació d’immissió de contaminants per a cada un dels escenaris
es fa sobre el parc circulant de la ciutat.

instal·lades a :

El factor d’emissió d’ òxids de nitrogen (grams/quilòmetre
recorregut) es calcula a partir de la Guia editada per l’Agència
Europea del Medi ambient amb el programa EMEP/EEA des del
software Copert 5.5 i varien en funció al tipus de motor, combustible i
antiguitat del vehicle. En aquest sentit, destacar que els vehicles Cero
Emissions, no generen emissions de NO2 al circular.

Intensitat del trànsit
El volum de vehicles que circulen per la ciutat s’estima a través dels
aforaments de trànsit instal·lats en diferents vies de la ciutat. La
intensitat s’expressa amb número de vehicles a motor per hora. La
intensitat del trànsit és menor els caps de setmana que en dies
laborables.

Els quilòmetres recorreguts diàriament a la ciutat de Girona s’estimen
a partir de les dades del Pla de Mobilitat Urbana 2014.
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La
predicció
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TAULA 7. CONCENTRACIÓ MITJANA ANUAL D’IMMISSIÓ DE NO2 (µg/m3) A LA XARXA SEMI PERMANENT
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La xarxa semi permanent de
tubs passius a Girona dona
idea dels nivells anuals
d’immissió de NO2 a diferents
punts de la ciutat.

L’estimació dels resultats per
l’any 2022 s’ha calculat tenint
en compte la desviació de les
dades registrades a la XVPCA
entre els mesos de gener i
agost dels anys 2021 i 2022
calculant-se un 5% superior
respecte el 2021.
S’estima que la ronda Ferran
Puig i el carrer Riu Güell
superaran el límit permès de
concentració de NO2 i caldria
reduir, com a mínim, un
16,32% la concentració de
NO2 per no superar el límit
que marca la normativa.

36,0

44,1

28,6

25

Els escenaris plantejats per
l’estudi d’alternatives tenen en
compte l’horari i l’accés de
vehicles en funció del distintiu
ambiental.

ANÀLISI DE LES
DIFERENTS
ALTERNATIVES I
ESCENARIS A LA ZBE
GIRONA

S’estudien dues franges
horàries per l’aplicació de la
ZBE:





L’aplicació continuada
entre les 7h i les 20h als
dies laborables, coincidint
amb la proposta de
l’Associació de Municipis
de l’Arc Metropolità de
Barcelona
L’aplicació de forma
interrompuda als dies
laborables durant les
hores de major volum de
trànsit (entre les 7h i les
10h i entre les 17 i les
20h).

7 a 20 h
de dilluns a divendres dies laborables
IMPACTE

Prohibició de circulació a...

Número
desplaçaments/dia

Per cada opció horària es
valora:





L’impacte es relaciona
amb el número de
desplaçaments que es
deixaran de realitzar
derivats de la limitació a
l’accés dels vehicles més
contaminants.

La millora en la qualitat de
l’aire conseqüència de la
reducció d’emissió de NO2
respecte de la concentració
de NO2 actual. Un aire més
net impacte directament
en la salut de les persones.

L’Observatori de dades ha de
permetre l’avaluació i
seguiment dels resultats
obtinguts i la revisió
periòdica de l’impacte i
benefici de la ZBE.
7 a 10h i 17a 20h
de dilluns a divendres dies laborables
IMPACTE

BENEFICI

Número
desplaçaments/dia

Tn emissió/any NO2

-24%

10.430

-9,3%

Tn emissió/any NO2

BENEFICI

Vehicles sense etiqueta ambiental

25.294
85.866

-46,6%

35.414

-18,1%

Vehicles sense etiqueta ambiental, excepte
vehicles que paguen IVTM a Girona

15.264

-16,4%

6.208

-6,4%

Vehicles sense etiqueta ambiental
Vehicles amb etiqueta B

Taula 8. Estimació de l’impacte i el benefici de l’aplicació de la ZBE. Font: Doymo
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El Pla de recuperació per a Europa té per objectiu transformar els reptes derivats
de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la
transformació digital. Amb aquesta finalitat, les institucions europees han creat
l'instrument Next Generation EU (NGEU), amb 750.000 milions d'euros, per finançar
projectes transformadors.

L'Ajuntament de Girona ha rebut una subvenció per valor de 4.320.073,70 € per
implantar mesures de descarbonització de la ciutat en el marc del Programa d'ajudes
a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital
i sostenible del transport urbà: construcció d’un carril bici de connexió amb
Vilablareix, construcció d’un aparcament dissuasiu, construcció d’una vorera
per connectar els barris de Torre Gironella i Pedreres, instal·lació d’un
aparcament segur per a bicicletes, ampliació del servei de Girocleta i
l’adquisició de dos busos elèctrics. Totes elles són mesures que actuen de
complement a la ZBE per implementar-la amb èxit.

La ZBE té però, repercussió més enllà de l’àmbit estrictament municipal. És per això
que són necessàries accions que traspassin les fronteres locals i actuïn en clau
comarcal i provincial.

Les mesures complementàries
Mesures coherents amb els objectius de millora
de la qualitat de l’aire, afavorint el canvi modal
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Aparcament
Els desplaçaments porta a porta
amb cotxe resulten cada vegada
més incòmodes, especialmente a
les grans ciutats, per la dificultat
de trobar aparcament i per les
congestions del trànsit.
La disponibilitat i l’accessibilitat
a l’aparcament marquen les
pautes de conducta de la
mobilitat quotidana. Tant és així
que la gestió de l’aparcament és
un instrument clau en les
polítiques de mobilitat.

L’estacionament regulat (zona
verda i zona blava)

Girona compta amb diferents
bosses d’aparcament situades
fora de l’àmbit de la ZBE. Sumen
2.852 places.
Es tendirà a regular totes les
places d’aparcament (creació
zona verda) per garantir
l’estacionament dels veïns,
especialment a les zones
limítrofes amb la ZBE.

Creació d’aparcament disuassiu

Actualment s’està redactant el
projecte per la construcció
d’un aparcament d’accés
controlat a la rotonda Mas Gri
amb capacitat per a més de
220 vehicles. L’aparcament
estarà connectat al centre de la
ciutat amb un bus llançadora.
Els aparcaments dissuasius són
espais de fàcil accés des de fora
el municipi , gratuïts o de preu
reduït, per encoratjar als
conductors a arribar al centre de
la ciutat amb transport públic.
Es tracta d’agilitzar l’accés a la
ciutat a les persones que viuen a
les rodalies i que s’hi desplacen
amb freqüència per motius
diversos; lloc de treball, estudis,
gestions administratives, etc.

Aposta per la
bicicleta
La bicicleta ajuda a pacificar la
ciutat, a reconciliar els seus
habitants amb l’entorn urbà i
ampliar les possibilitats de relació,
per la qual cosa contribueix a
enfortir la cohesió social i, en
definitiva, a fer més amable la
nostra mobilitat.
Estratègia Catalana de la
Bicicleta 2025

Ampliació del Servei de
Girocleta

El servei públic de bicicleta
compartida, la Girocleta, tindrà 9
noves estacions l’any 2024 que
suposarà la cobertura del 43%
de l’àrea urbana de Girona.
Les estacions previstes durant el
2022 es situaria a l’avinguda
Lluís Pericot entre els carrers
Marqués de Caldes de Montbuí i
Sant Hipòlit. al passeig d’Olot
amb carrer Bastiments i a la
plaça Calvet i Rubalcaba
proper al Carrer Ultònia.

Més km de carril bici

El desembre de 2020 el Ple de
l’Ajuntament de Girona va
aprovar el conveni de
col·laboració entre els municipis
de Girona, Aiguaviva, Bescanó,
Fornells de la Selva, Llambilles,
Quart, Salt, Sant Gregori, Sant
Julià de Ramis, Sarrià de Ter i
Vilablareix, el Consell Comarcal
del Gironès, la Diputació de
Girona i l’Autoritat Territorial de
la Mobilitat de Girona (ATMG)
per la redacció conjunta del Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible i
Supramunicipal de Girona
(PMUS-SGi).

EL PMUS-SGi és l’instrument
que definirà les estratègies
que han de governar la
mobilitat urbana i interurbana
des de la perspectiva de la
sostenibilitat.
En aquest context prenen
rellevància els carrils bici de
connexió amb els municipis
veïns.
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En aquests moments
l’Ajuntament de Girona està
executant el tram final del carril
bici del Pont Major a Campdorà
que connectarà amb el futur
carril bici al municipi de Celrà
i recentment ha aprovat el
projecte per a la construcció del
carril bici a la plaça de Salt
que unirà el del carrer Oviedo
amb Vilablareix.
La connexió ciclable amb el
municipi de Salt també ha de ser
una realitat properament. El
projecte BRCat suma un carril
bici bidireccional que donarà
continuïtat al carril bici del
carrer d’Emili Grahit i part del
passeig d’Olot a Salt recorrent
el passeig dels Països Catalans.
Aparcament segur per a bicis

que combina diferents mitjans de
transport per a una únic trajecte.
Un exemple és la combinació del
cotxe, bus o tren i un vehicle de
mobilitat personal.

Precisament pensant en el
binomi bus/ten – bici,
s’instal·larà, a l’entorn de
l’estació de busos i trens d’alta
velocitat, un aparcament vídeovigilat per a bicicletes.
A més a més, el recent aprovat
Reglament del servei públic
d’aparcament a Girona obliga als
aparcaments públics, en
superfície o soterrats, a
disposar de places reservades
per a bicicletes i vehicles de
mobilitat personal; d’accés
restringit i controlades amb
càmeres de videovigilància
específiques.

La intermodalitat és la pràctica

Corredor
BRCat Salt-Girona
BRCat (Bus Rapid Transit) és una xarxa d’autobusos ràpids que milloren les
connexions entre les diverses xarxes de transport ja existents a les principals
zones urbanes del país.
Es tracta de, en corredors d’alta demanda, dotar a la infraestructura d’autobús
de les característiques d’operació d’un tramvia, és a dir, més freqüència de pas i
alta fiabilitat. S’aconsegueix mitjançant vies específiques; carrils segregats de
la resta del trànsit per l’ús exclusiu del bus.

TMG, el bus
urbà
Transports Municipals del Gironès (TMG) és
l’empresa pública gestora del transport públic urbà a
la ciutat de Girona. Gestiona també el servei públic
de lloguer de bicicleta compartida (Girocleta) i els
aparcaments públics de gestió municipal.
El bus urbà de Girona té 12 línies, 8 de les quals
operades per TMG i les 4 restants per l’ATM de
Girona (Autoritat Territorial de la Mobilitat). La
freqüència de la majoria de les línies varia entre 15 i
30 minuts. Els dissabtes, caps de setmana i agost la
freqüència es redueix a la meitat.

La flota d`autobusos de TMG està formada per 33
autobusos, 11 dels quals s’han renovat el darrer any,
7 de gas natural i 4 de gasoil; rebaixant l’edat
mitjana de la flota als 6 anys. A finals d’aquet any s’hi
afegiran 2 autobusos elèctrics.
Pel que fa a les tarifes del bus urbà, el preu del viatge
oscil·la entre els 1,40€ del bitllet senzill i els
0,7€/viatge de l’abonament multi ús. També
existeixen tarifes bonificades per joves, estudiants,
gent gran o rendes baixes. El 2021, el 23,1% dels
viatges es van realitzar amb tarifes gratuïtes.
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Tarifes més econòmiques

Les tarifes econòmiques és
sovint un incentiu per l’ús del
transport públic i, aplicades a les
franges d’edat més joves, educa
en la incorporació de l’hàbit del
seu ús.
Per aquesta raó, l’Ajuntament de
Girona està preparant la
modificació de l’ordenança del
preu del transport públic per
rebaixar el preu del viatge a 20
cèntims el viatge per les
persones d’entre 17 i 25 anys.
Però la novetat més important
serà la gratuïtat del bus urbà
pels joves menors de 16 anys.
Fins ara, el bus és gratuït fins als
12 anys.
La nova ordenança també

beneficiarà als joves d’entre 16 i
18 anys amb la gratuïtat del
servei de Girocleta.
T-Mobilitat

La T-Mobilitat és un nou sistema
digital de taquillatge del
transport públic a Catalunya.
Integrarà tot el territori i els
títols de transport, unificarà els
diferents operadors i facilitarà
l’ús de la xarxa.

A més de la targeta recarregable,
també es podran fer les
validacions amb el mòbil.

Transport
públic
interurbà
Més freqüència interurbana: L3,
L4 i L9

S’augmentarà la freqüència de
pas de les línies de bus que
connecten Salt i Girona.
GIRONA - SALT

L3

L4

Temps de pas actual
(minuts)

10’

15’

9’

12’

Temps de pas
previst(minuts)

Milloraran les seves freqüències
les línies L3, L 4 (Girona – Salt) i
L9 (Salt – UdG Montilivi. També
s’ampliarà al cobertura de la L9
per donar servei al polígon
industrial Torre Mirona.

L9-UdG Montilivi
(per Sta Caterina)

60’

30’

L9 – POLÍGON
(per Sta Caterina)

No existeix
30’

Taula 9. Proposta de noves freqüències per les línies L3,L4 i L9
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