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Castellar del Vallès serà Zona de Baixes Emissions el 2025

Dilluns 21 de març de 2022

Castellar del Vallès és un dels 67 municipis catalans de més de 20.000 habitants que
serà Zona de Baixes Emissions (ZBE) el 2025. Aquest és un dels acords que es van
prendre divendres passat en el marc de la Cimera de la Qualitat de l’Aire que va
tenir lloc al Palau de Pedralbes entre el govern de la Generalitat, ajuntaments,
diputacions i gestors d’infraestructures com el Port i l’Aeroport de Barcelona, entre
d’altres.

La trobada va comptar amb la participació dels regidors adjunts de Transició
Ecològica, Yolanda Rivera i Pepe Leiva, que van manifestar la voluntat de sumar-se
a l’Acord per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya, un document que
inclou diverses mesures, entre les quals l’ampliació de les ZBE que, fins ara, i
segons la normativa estatal, incloïa només els municipis de més de 50.000 habitants,
que havien de tenir aquestes zones abans del 2023.

El govern català ha anunciat que s’obriran línies d’ajuts per un import de sis milions
d’euros fins a l’any 2025 provinents del Fons Climàtic creat amb l’impost de CO2
dels cotxes per donar suport als municipis en la definició del projecte i l’execució de
les Zones de Baixes Emissions.

Amb la Cimera celebrada divendres les administracions es comprometen a reduir un
mínim del 15% de les emissions de NOx i PM generades l’any 2025, prenent com a
referència l’any 2019; portar a terme accions estructurals per accelerar la millora de
la qualitat de l’aire; donar continuïtat a les estratègies coordinades d’informació,
sensibilització i educació ambiental; i donar suport a la recerca i la promoció del
coneixement de les causes i el comportament de la contaminació atmosfèrica a
Catalunya.

L’Acord implica també la creació d’un model comú general que sigui adaptable i
aplicable a les característiques de cada municipi, consensuat a través de la Taula de
Qualitat de l’Aire de Catalunya.
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