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Preguntes curtes – Eleccions 2021 

1. Assumeixen el compromís d’incloure dins de les mesures a aplicar dins dels primers dies 
de mandat el pintat del carril bus de la B23? (actuació low cost) 

2. Són partidaris d’aplicar el Peatge Urbà o Taxa de Congestió?. L’aplicació d’un peatge urbà 
és la mesura més ràpida i que ha millorat més la qualitat de l’aire en altres ciutats 
europees en què s’ha implementat (com Londres, Estocolm o Milà), reduint fins a un 30% 
el trànsit. A més a més permet destinar els recursos recaptats a millorar el transport 
públic. Consideren que la Generalitat, amb la col·laboració i implicació dels ajuntaments 
afectats, ha d’impulsar inequívocament la posta en marxa d’una taxa de congestió a l’àrea 
metropolitana de Barcelona? 

3. Són partidaris de transformar un carril d’autopista en carril bus-VAO als principals 
accessos de Barcelona? La proposta vol afavorir l’ús del transport públic i compartir el 
vehicle privat sense haver de fer costoses obres de carrils addicionals i s’aplicaria a curt 
termini. Totes les vies d’accés d’alta capacitat a l’àrea metropolitana de Barcelona han de 
tenir carril bus exclusiu fins al punt de connexió amb àrea urbana? 

4. Consideraran una moratòria a la construcció d’ampliacions viàries? En moltes zones del 
nostre país, la inversió en xarxa viària encara es situa molt per sobre que la inversió en 
infraestructures de transport públic, i es continuen dotant  pressupostàriament grans 
obres d’aquest tipus. Es crea així una dicotomia entre el discurs oficial a favor de la 
mobilitat sostenible i unes accions executades o programades que van en sentit contrari: 
ampliació de la C-58 i Ronda Litoral, autovia Sant Andreu – Sagrera, nova autovia 
Vilafranca-Manresa, etc. 

5. Aturaran les subvencions públiques a la compra del vehicles d’ús particular? Consideren 
convenient aturar les ajudes públiques i incentius a la renovació dels parcs de vehicles 
privats siguin de combustió i/o elèctrics (ajuts a la compra, bonificacions en els peatges 
o en els impostos de circulació, avantatges fiscals al dièsel…), que moltes vegades van 
destinades a vehicles amb poca mobilitat diària propietat de persones de rendes altes, i 
destinar-les a les renovacions de flota de repartiment i taxis? 

6. Tramvia: Una vegada que ja ha estat aprovada la interconnexió dels tramvies actuals per 
la Diagonal, donaran suport a les extensions proposades del sistema tramviari actual? 
Extensió del Trambaix a Molins de Reis i Quatre Camins, resolució del pas de les vies per 
Laureà Miró a Esplugues, extensió del Trambesòs a Badalona, extensió de Wellington a 
Drassanes, Tramvallés... 

7. Promouran l’establiment d’un sistema de freqüència cadenciada al ferrocarril i principals 
eixos d’autobús?  

8. Es mantindrà el sistema de zones tarifàries al voltant de Barcelona una vegada desplegada 
la T-Mobilitat? 


