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Seguiment  de  Plans  i  programes  estratègics  de  l'Àrea  de  Territori  i
Sostenibilitat

1. Nom del Pla o programa:  Pla de millora de la qualitat de l'aire

2. Vigència: 2015-2020

3. Descripció:
El Pla de millora de la qualitat de l'aire de Terrassa té per objectiu l'execució d'accions
dirigides a disminuir els valors límits dels contaminants presents en les aglomeracions
urbanes que permetin la millora i el restabliment de la qualitat de l'aire de la nostra ciutat
respecte els contaminants NO2  i PM10.

El Pla recull 43 mesures recollides en 8 línies d'actuació que van des de les orientades a
la reducció d'emissions dels vehicles fins a les de divulgació i sensibilització, passant per
les destinades a incrementar els desplaçaments a peu o en bicicleta.

4. Criteris i metodologia utilitzada pel seguiment i/o l'avaluació del seu compliment

Establiment  d'un  catàleg  d'indicadors  de  seguiment  de  les  accions  que  permet  fer  i
controlar la seva l'execució i avaluació.

5. Període d'avaluació

2015-2018

6. Actuacions realitzades

El 65% de les mesures adoptades afecten a la mobilitat  i  moltes de les intervencions
realitzades  estan  vinculades  amb  el  Pla  de  Mobilitat  Urbana  2016-2021  atesa  la
coincidència d'objectius en ambdós plans pel que fa a reduir el nombre de vehicles en
circulació; augmentar l’ús del transport públic i col·lectiu i fomentar els desplaçaments a
peu i en bici.
Altres accions tenen relació amb  les emissions industrials, d’obres i, en general, de fonts
fixes, com també de totes aquelles derivades de la distribució urbana de mercaderies,
dels  serveis  municipals,  de  les  obres  i  de  les  indústries.  Alhora  s’han  fet  actuacions
destinades  a  fer  un  seguiment  de  la  qualitat  de  l’aire  i  a  disminuir  les  emissions  en
episodis  de  contaminació.  Per  aconseguir  aquests  objectius,  s’han  fet  accions  per
divulgar, sensibilitzar i fomentar la participació ciutadana.
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En d'altres, les actuacions més destacades han estat:

• Protocol d'actuació en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica
• Foment dels Camins Escolars
• Estudis de diòxid de nitrogen (NO2) al voltant de diferents centres escolars
• Actuacions  d'educació  i  sensibilització  com  ho són  l'activitat  de  "Mesurem  la

Contaminació",  la  Fira  del  Vehicle  Elèctric  "MOVEMUS",  l'Ecofòrum  del  2016,
l'activitat del "caminòmetre"

• Implantació de mesures ambientals a les obres públiques.
• Renovació progressiva de la flota de vehicles de la Policia Municipal
• Bonificació de l'IVTM per vehicles menys contaminants.

Altres mesures que es treballen conjuntament amb el Pla de Mobilitat Urbana com:

• Delimitació de la futura zona de baixes emissions (ZUAP/ZBE).

• Cursos de conducció segura amb bicicleta a les escoles de Terrassa.

• Integració del sistema de "Biciregistre".

• Campanya "Pas a Pas".

• Cessió de bicicletes als hotels de la ciutat i a un centre d'educació.

• Renovació progressiva de la flota d'autobusos, amb vehicles híbrids.

7. Recursos utilitzats

El  Pla  de  millora  de  la  qualitat  de  l'aire  de  Terrassa  no  té  assignada  una  partida
pressupostària específica. La majoria de les accions s'han realitzat mitjançant els recursos
personals  i  materials  del  Servei  de Medi  Ambient,  comptant  també amb aportació  de
recursos d'altres serveis municipals, com ara el de Mobilitat, atesa la transversalitat de les
accions.

Altres recursos: Anualment es rep suport tècnic i material de la Diputació de Barcelona
com per exemple en l'execució d'estudis  de NO2 al  voltant  dels  centres escolars  o la
cessió permanent de les bicicletes elèctriques a disposició del personal municipal.
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8. Resultats assolits

Estat d'execució de les accions que inclou el Pla:

El 88,3% de les accions estan en curs, fetes o fetes periòdicament (38 accions). S'ha
calculat també el grau de compliment de cada acció assolint-se un grau de compliment
del 58,5%.

Evolució  dels  dos  principals  contaminats  de  l'aire:  diòxid  de  nitrogen  (NO2)  i
partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10)

La  millora  atmosfèrica  depèn de  diferents  factors  diferents,  però  especialment,  de  la
meteorologia que tinguem. Des del 2007, els contaminants NO2 i PM10 han baixat molt
considerablement, situant-se per sota dels límits establerts, donant per tant, compliment a
la legislació.


