
A L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Els membres regidors i regidores del grup municipal ERC-AM de l’ajuntament
de Cerdanyola del Vallès,

• Helena Solà i Tàrraga, DNI --------

• Maria Montserrat Nieto Méndez, DNI -------- 

• Carme Pina i Puigtió, DNI --------

• Albert Turon i Vilaseca, DNI --------

• Íñigo G de Enterria i Adan, DNI --------

amb adreça al carrer Sant Ramon 177, baixos, 08290 – Cerdanyola del Vallès, i
adreça electrònica a efectes de notificacions a cerdanyola@esquerra.cat, 

EXPOSEM:

PRIMER Que per resolució d’alcaldia de 14 de juliol de 2022, s’aprova el
tràmit de participació ciutadana previ a l’elaboració i aprovació de l’ordenança
municipal  DE  ZONES  DE  BAIXES  EMISSIONS  DE  CERDANYOLA  DEL
VALLÈS EXP. 180/2022/9, modificada per resolució d’alcaldia de 25/07/2022
fixant la finalització de l’exposició pública en data 15 de setembre de 2022.

SEGON Que d’acord amb l’article 14.3 de la Llei 7/2021, de 20 de maig,
de canvi climàtic i transició energètica el municipi de Cerdanyola del Vallès ha
de d’establir  la seva ZBE abans del 2023 per tal  de solucionar el  problema
plantejat per la contaminació atmosfèrica, i atenent que aquesta és causada en
bona part per la circulació de vehicles amb motor de combustió, en especial els
més antics.

En relació al tramit esmentat DEMANEM:

TERCER Citar les fonts de dades esmentades al  punt B de la resolució
«NECESSITAT I OPORTUNITAT» per tal de contrastar-les i actualitzar-les si
s’escau. En especial és d’interès disposar de les darreres dades sobre vehicles
elèctrics i de baixes emissions del parc de vehicles ja que és precisament els
darrers  anys  quan  s’ha  registrat  el  major  nombre  d’incorporacions  i/o
substitucions dels vehicles més antics.



QUART La urgència legal en establir la ZBE no ens ha de fer perdre de
vista que Cerdanyola no disposa de Pla de Mobilitat Urbana, cosa que suposa
greus conseqüències com ara:

 incompliment  la  llei  9/2003 de mobilitat  que obliga a disposar-ne als
municipis de més de 50.000 habitants

 impossibilitat d’accedir a subvencions com ara els fons New Generation
que finançarien actuacions com la ZBE

 falta directrius per la mateixa aplicació de la ZBE entre altres polítiques
de mobilitat com l’aparcament de rotació en superfície o la distribució
urbana de mercaderies, també relacionats amb la ZBE.

Cal  recordar  que  el  ple  municipal  ordinari  de  25/06/2020  va  aprovar  per
unanimitat una moció presentada pel Grup Municipal d’ERC Cerdanyola «per la
redacció d’un nou pla de mobilitat urbana a Cerdanyola del Vallès». 

Instem el govern municipal a informar dels treballs fets per elaborar un nou
PMU de forma prèvia a la tramitació de la ZBE.

CINQUÈ Les dades sobre contaminació corresponen a una estimació feta
per la Generalitat de Catalunya en base a informació regional del 2017. El Pla
d’Acció per la Millora de la Qualitat de l’Aire 2020-2025 (PAMQA) proposava
realitzar una campanya de mesurament de les concentracions de NO2 amb
tubs passius, abans i després de l’entrada en funcionament de la ZBE de la que
no en tenim cap notícia.

Instem el govern municipal a donar compliment al PAMQA establint sistema de
control  previ  i  avaluació  dels  resultats  preferentment  amb  una  estació  de
mesurament de la qualitat de l’aire atmosfèric fixa a Cerdanyola del Vallès.

SISÈ Els  objectius  perseguits  es  limiten  a  respectar  els  valors  límit
legals de contaminants atmosfèrics així com assolir les recomanacions de la
OMS. Considerem aquest un objectiu poc ambiciós i  proposem que la ZBE
estableix zones d’especial protecció com ara els entorns escolars o els eixos
comercials amb restriccions diferenciades.

SETÈ Aquesta  consulta  pública  es  fa  sense  cap  proposta  de  text
específic per a Cerdanyola. L’únic mapa disponible establint una proposta de
delimitació territorial  de la ZBE consta al  PAMQA 2020-2025 i  no inclou els
barris de la carretera N-150 ni el polígon industrial la Clota. Cal obrir el debat
sobre una proposta concreta que abasti com a mínim els següents aspectes:

 Esborrany d’ordenança o model  d’ordenança genèric sobre el  que es
treballarà l’establiment de la ZBE a Cerdanyola del Vallès.



 Àmbit  territorial  compres per les ZBE i  les possibles zones d’especial
protecció.

 Proposta concreta de limitacions amb detall de regulació diària i horària
per a les diferents tipologies de vehicles acceptades.

 Proposta  tècnica  per  automatitzar  el  control  d’accés  a  la  ZBE  amb
costos i terminis d’implementació.

 En cas que s’opti per una implantació progressiva, proposta de terminis
amb el corresponent grau de limitacions a aplicar.

 Proposta d’excepcions regulades per a vehicles vinculats a necessitats
especials, tipologies singulars, vehicles històrics o que degut a les seves
característiques  no  contribueixin  significativament  a  l’assoliment  dels
objectius proposats.

 Preveure les mesures excepcionals a aplicar mitjançant la regulació de
la ZBE davant episodis de contaminació ambiental.

VUITÈ Instem a treballar la implementació de la ZBE conjuntament amb
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal que la normativa sigui coherent amb
els municipis veïns, i específicament amb l’Ajuntament de Ripollet per tal de
coordinar les mesures a prendre específicament als barris de la carretera N-
150 com la Farigola i Pont Vell.

NOVÈ Instem a  preveure  ja  en  la  regulació  de  la  ZBE l’ampliació  al
Centre  Direccional  per  que  sigui  aplicable  de  forma  immediata  a  la  seva
recepció, ja sigui competa o per fases.

DESÈ Segons  l’article  4  del  Reglament  del  Consell  de  Mobilitat,  li
correspon «debatre, acordar i proposar mesures referents a tot allò que afecta
la mobilitat...». Constatem que la darrera convocatòria del Consell de Mobilitat
es va fer el 17/11/2021. Atesa la importància de la implementació de la ZBE pel
que fa a la mobilitat local entenem que la consulta pública prèvia no és suficient
per donar per tancat el procés de participació pública sobre aquesta mesura. 

Instem a convocar el  Consell  de Mobilitat  per tal  de que es pugui informar,
debatre  i  aportar  propostes  abans  de  tancar  la  consulta  pública  prèvia  a
l’aplicació de la ZBE.

D’acord amb tot allò anteriorment exposat, DEMANEM es tingui per presentat
aquest escrit en temps i forma, i per formulades les manifestacions oportunes



en  el  tràmit  de  participació  ciutadana  previ  a  l’elaboració  i  aprovació  de
l’ordenança municipal de Zones de Baixes Emissions de Cerdanyola del Vallès
per a que siguin admeses les mateixes i es prenguin en consideració en la seva
redacció.

Cerdanyola del Vallès, a 15 de setembre de 2022


