
UN DE CADA QUATRE COTXES  
CATALANS NO PODRÀ CIRCULAR 
PER BARCELONA A PARTIR DE L’1 
DE GENER

El 27,85% dels cotxes que circulen a Catalunya no tenen cap 
mena de dispositiu ambiental. 

La DGT i Faconauto –patronal dels 
concessionaris espanyols– han publi-
cat les xifres de turismes i totterrenys 
que formen part del parc mòbil actual 
del Principat, amb un resultat sorpre-
nent i contundent: el 27,85% dels vehi-
cles matriculats a Catalunya no 
disposen de cap mena de dispositiu 
ambiental, i no podran circular pels ca-
rrers de Barcelona durant els dies fei-
ners en horari laboral. Els vehicles 
afectats són els cotxes amb motor de 
gasolina anteriors a l’any 2000 o dièsel 
a partir del 2006, qualificats de molt 
contaminants pel seu nivell d’emis-
sions. 

Val la pena recordar que els cotxes 
sense cap mena d’etiqueta són els res-
ponsables del 70% de les emissions 
de NOx i altres partícules nocives per 
a les persones als nuclis urbans del 
país, i suposen un problema ambiental 
per poder intentar assolir els objectius 
europeus en matèria de canvi climàtic 

i de contaminació. 
El parc automobilístic català està 

envellit, tal com demostra el fet que el 
32,91% del parc mòbil del país disposi 
de l’etiqueta B de color groc, que co-
rrespon a vehicles força veterans amb 
motors gasolina entre els anys 2000 i 
2006 o dièsel entre els anys 2006 i 
2014. 

Per la seva banda, l’etiqueta C de 
color verd representa el 29,35% del 
parc mòbil actual, i agrupa els cotxes 
de gasolina matriculats a partir del ge-
ner del 2006 i dièsel a partir del 2014. 

Els cotxes híbrids, de gas natural 
(GNC) o de gas liquat de petroli (GLP) 
poden rebre l’etiqueta ECO, però no-
més suposen l'1,48% del total del parc 
mòbil català, una xifra que –això sí– 
se situa per damunt de la mitjana es-
panyola. Els cotxes amb l’etiqueta 0, 
corresponents a cotxes elèctrics o d’-
hidrogen de zero emissions, tan sols 
suposen el 0,13% del parc automobi-
lístic català, perquè el preu d’aquests 
cotxes és encara prohibitiu per a una 
bona part de la població catalana. 

En aquest sentit, el comunicat de 
la patronal Faconauto proposa que els 
governs autonòmics treballin plegats 
amb l’executiu presidit per Pedro Sán-
chez per ajudar els particulars a reno-
var el parc automobilístic en el procés 
de transició energètica del sector au-
tomobilístic. 
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Al voltant de 1,25 milions de perso-
nes moren a l'any a causa dels acci-
dents de trànsit, segons l'Informe 
sobre la Situació Mundial de la Se-
guretat 2015. A més, el 90% dels 
morts es troben en països d'ingres-
sos mitjans i baixos, que només 
compten amb el 54% dels vehicles 
matriculats. Aquests accidents són 
la principal causa de mort dels joves 
d'entre 15 i 29 anys. Gairebé la mei-
tat de la totalitat de les víctimes fa-
tals són vianants, ciclistes i 
motociclistes. Però aquestes pèrdues 
humanes, econòmiques, socials i de 
salut poden evitar-se. Hi ha dades 
que confirmen que les lesions causa-
des pels accidents de trànsit poden 
prevenir-se. 

L'experiència que es recull a tot 
el món assenyala que la creació d'un 
organisme rector adequadament fi-
nançat per la seguretat viària i una 
avaluació precisa de les condicions 
de seguretat de les carreteres d'un 
país són mesures importants per a 
tractar de resoldre de manera eficaç 
el problema de les lesions. S'han iden-
tificat diferents factors que augmenten 
el risc de les lesions, com la velocitat 
inadequada o excessiva, la manca 
d'ús de cinturons de seguretat i cadi-
res protectores per als nens, la con-
ducció en estat d'embriaguesa, la 
manca d'ús de cascs protectors per 
part dels conductors de vehicles de 
dues rodes, una infraestructura viària 
mal dissenyada o insuficientment 
mantinguda i vehicles vells, mal con-
servats o que no compten amb dispo-
sitius de seguretat. 

DIA MUNDIAL EN  
RECORD DE LES 

VÍCTIMES D'ACCI-
DENTS DE TRÀNSIT: 

18 DE NOVEMBRE

SEGURETAT VIÀRIA
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

Segons estimacions de la Direcció Ge-
neral de Trànsit això suposaria al vol-
tant d'un 80% de les vies urbanes. A 
Madrid, que ja ha limitat la velocitat a 
30 km / h, el consistori va estimar en un 
85% de les vies afectades. Ara bé, qui-
nes altres ciutats han limitat la velocitat 
a 30 km / h?  
 
La DGT mostra les ciutats limitades 
a 30 km / h 

 
A Espanya, els límits de velocitat de 30 
km / h ja s'han introduït a Pontevedra, 
Oviedo, Bilbao, Pamplona, Burgos, 
Sòria, Salamanca, Saragossa, Barce-
lona, Palma, Conca, València, Sevilla, 
Cadis, Còrdova, Màlaga, Múrcia, Las 
Palmas, i Madrid. 

Com us dèiem, en el cas concret 

de Madrid es va estimar en un 85% els 
carrers afectats per aquesta mesura i, 
per tant, limitades a 30 km / h. Actual-
ment, el límit general és de 50 km / h i, 
excepte en aquests i altres casos con-
crets, hi ha límits de 30 km / h. A partir 
d'ara, i quan s'aprovi i entri en vigor la 
nova normativa de la DGT, el límit ge-
neral serà de 30 km / h i els ajunta-
ments decidiran si opten per un límit di-
ferent en algunes vies. 

La DGT s'estima en un 80% dels 
carrers afectats, que quedaran limitades 
a 30 km / h, encara que a Madrid es va 
fer una estimació superior, sent un 85% 
de les vies les que han estat limitades 
a 30 km / h 

 
El límit de 30 km / h a Europa 

 
Un dels objectius de la 
DGT és propiciar la convi-
vència de vehicles, via-
nants i nous vehicles de 
mobilitat personal, com els 
patinets elèctrics. 

A Europa, els límits de 
velocitat urbans de 30 km 
/ h ja són presents a Du-
blín, Londres, París, Lió, 
Brussel·les, Milà, Roma, 
Viena, Berlín, Copenha-

guen, Estocolm, Hèlsinki i Lódz. 
 

Per què es limita a 30 km / h la velo-
citat a les ciutats? 

 
Trànsit assegura que el seu objectiu és 
calmar el trànsit. No obstant això, la raó 
principal per advocar per aquests límits 
de velocitat és la seguretat. El 30% dels 
morts en accidents de trànsit es pro-
dueixen a les ciutats. 

Un altre dels objectius d'aquesta 
mesura és regular i ordenar l'ús de nous 
models de mobilitat, com els vehicles 
de mobilitat personal, i més concreta-
ment els patinets elèctrics. De fet, l'ob-
jectiu de la DGT és prohibir l'ús de pa-
tinets elèctrics per les voreres i facilitar 
que aquests circulin, a una velocitat mà-
xima de 25 km / h, en vies urbanes li-
mitades a 30 km / h.

DGT ENS MOSTRA LES CIUTATS QUE JA HAN LIMITAT 
LA VELOCITAT A 30 KM / H

SEGURETAT VIÀRIA

La DGT vol limitar la velocitat a 30 km / ha totes les ciutats espanyoles, el que convertiria a Es-
panya en el primer país a dur a terme aquesta mesura. Tal com us hem explicat en els últims 
mesos, la velocitat limitada a 30 km / h en ciutat no afectaria tots els carrers, sinó únicament a 
vies de sentit i carril únic. 

Barcelona
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