A la Comissió d’ecologia, urbanisme i mobilitat
Mª José Lecha González, en la seva qualitat de Regidora del Grup Municipal de CUPCapgirem Barcelona i actuant en el seu nom i representació manifesta:
Que el juliol passat, en el si d’aquesta comissió va presentar i es va aprovar una estratègia de
millora tant quan8ta8va com qualita8va de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat
de l’Aire i per l’elaboració d’un pla de reducció de les emissions contaminants a la ciutat de
Barcelona.
1. Que el govern municipal presenI en el termini de 3 mesos una estratègia per la
millora de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire a la ciutat de
Barcelona. Aquesta estratègia ha d’incloure:

a. Un pla d’acció anual, acordat amb els districtes, a implementar ja durant
l’any 2018, que permeIn millorar la monitorització ambiental amb la voluntat
d’anar assolint un sistema de vigilància a la població a nivell de barri i
districte. Aquest pla anual ha de preveure la instal·lació de noves estacions
automàIques de mesura de qualitat de l’aire posant especial èmfasis en els
àmbits on es disposi actualment menys informació i contretament en els
districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu i especialment la Zona
Franca i l’entorn del Port de Barcelona.

b. Una actualització de les necessitats en quant a l’actualització dels equips i
mètodes analíIcs emprats per tal d’analitzar la concentració de NOx, SO2, CO,
O3, PM10 i PM2,5 i un pla de millora dels mateixos on s’estableixi
calendarització i pressupost.

2. El govern es compromet amb el compliment de l’establert a la DirecIva 2008/50/CE
en tots els barris de la ciutat. Per fer-ho actualitzarà bianualment l’inventari de les
emissions de contaminants atmosfèrics a Barcelona que elabora la Generalitat de
Catalunya a l’informe de qualitat de l’aire de la ciutat. A més de quanIﬁcar les
emissions totals i sectorials, i la seva evolució temporal, s’establiran objecIus
generals i especíﬁcs i el seu grau de compliment. Aquests objecIus generals i
especíﬁcs de reducció han de ser revisats amb la periodicitat que estableixin els plans

de reducció corresponents i ha de ser coherents amb el compliment de l’establert a
la DirecIva 2008/50/CE en tots els barris de la ciutat.
Pregunta de seguiment

Donat que han passat 6 mesos des de l’aprovació, demanem saber l’estat de la millora a la
que es va comprometre el Govern Municipal.

Barcelona, 7 de març de 2018 (Països Catalans)

