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El carril bici, impactes sobre la mobilitat
i la qualitat de l’aire
El Gremi del Motor, entitat que agrupa els professionals de l’automoció
(mobilitat privada), manifesta la seva
perplexitat per la falta d’informació
prèvia a la implantació dels carrils
bici a Barcelona. “La nostra entitat
-assegura el portaveu del Gremi de
Motor- participa al Pacte per la Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
i no ha rebut cap informació de les
afectacions a la calçada realitzades
a l’agost.” Dit això, alerta sobre els
impactes que tindrà en la mobilitat i
la qualitat de l’aire:
Pel que fa a la mobilitat, certament
les voreres s’alliberen de bicicletes
en benefici del desplaçament a peu,
amb el que s’ha fet és traslladar el
problema a la mobilitat en calçada
(vehicle privat i transport públic de
superfície).
La mobilitat en calçada s’agreujarà i
es congestionarà encara més.
A Barcelona, la mobilitat ha crescut
en línies generals. Segons les dades
disponibles en aquesta associació
(dades bàsiques de mobilitat del
2015 facilitades pel mateix Ajuntament), els transports en bicicleta es
van estimar en 145 mil / dia i els desplaçaments en transport privat en 2
milions 61 mil / dia, aquest últim

amb un creixement percentual del
2,34%, quatre centèsimes percentuals més que el transport públic.
Alhora, les matriculacions de turismes mantenen una línia ascendent
en els últims quatre anys i la pèrdua
d’espais disponibles en determinats
carrers i avingudes, es traduirà inevitablement en més congestió i dificultat en la mobilitat. Des del Gremi
del Motor es valora que és evident
que, en la implantació d’aquestes
mesures, no s’ha tingut en compte
aquests dos indicadors.
Pel que fa a la qualitat de l’aire i la
salut, la pèrdua de calçada i la congestió que en resulti es traduirà en
més contaminació i més consum.
En aquest sentit, la introducció de
vehicles de motor nous que incorporen sistemes d’aturada i arrencada reduint emissions i soroll, o l’ús
de software de trànsit, navegació o
aparcament, poden ser de gran ajuda
als seus usuaris.
En aquesta línia, des del Gremi del
Motor es manté una clara aposta
per incentivar la renovació del parc
mòbil de vehicles, que té una edat
mitjana propera als 12 anys i per la
complementarietat amb la resta de
mitjans de transport.

Nomenament
El nostre President Miguel Donnay en
les seves dues vessants de President
del Gremi del Motor i President del
Consell de Gremis ha estat nomenat
Vocal del Comitè Executiu de Foment
del Treball.
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OCASIÓN
Saló del Vehícle Garantit.

Assegurança Flota VO
GREMI DEL MOTOR i SERVISEGUR MEDIADORS Corredoría d´assegurances, han establert un acord de col·laboració amb
el qual poder oferir assegurances, productes i serveis en condicions d’avantatge a l’agremiat.
En aquesta ocasió, SERVISEGUR MEDIADORS dóna una solució asseguradora.
Per a l’assegurança de la pòlissa flotant per a vehicles turismes, comercials fins a 3.500 Kg. d´ocasió, pendents de ser
venuts, que permet la seva demostració davant al client, els desplaçaments entre centres de venda i els relacionats amb
els manteniments dels propis vehicles.
Cal destacar com aspectes més importants d’aquest producte:
• Sense restriccions ni limitacions per els conductors gerents.
• Sense límit de conductors.
• Sense restriccions quilomètriques per als empleats.
• Cobertura per a tot el territori nacional, més cinquanta quilòmetres fronterers.
• Auto – gestió d’altes i baixes, on-line les 24 hores del dia.
• Auto – emissió de certificats de cobertura, on-line les 24 hores del dia.

Francesc Martínez
659 350 429

C/ Argullós, 73 - 08016 Barcelona - T. 932 768 428 - www.segurmed.com

Despacho fundado en 1.953
Abogados del Gremi del Motor desde 1.985
Firma especializada en todos los ámbitos del Derecho y su ejercicio ante los Juzgados y Tribunales correspondientes
Civil - Compraventas, Responsabilidad Civil, Dptº de los Consumidores, Matrimonial (divorcios y separaciones
matrimoniales), Dptº Inmobiliario, Arrendamientos Urbanos, Herencias...
Penal - Accidentes de Tráfico...
Administrativo - Dptº Urbanístico, Expropiaciones...
Mercantil - Constitución de sociedades, Compraventa acciones...
Dptº Laboral - Despidos, Eres...
Dptº de Administración de Fincas - Administración y gestión de fincas y patrimonios inmobiliarios, Propiedad Vertical...

Díganos que problema tiene y nosotros, se lo resolveremos
- 1ª entrevista gratuita.
- Descuentos del 25% a todo agremiado o empresa agremiada (extensivo a sus trabajadores y empleados).
Persona de contacto: Antonio Contijoch Berenguer (acontijoch@contijochabogados.com)
Avda. Diagonal nº 349 bis, Pral. 1ª - 08037 - BARCELONA - Telfs/Fax de contacto: 93 207 34 46 / 98 y Fax 93 207 32 99

www.contijochabogados.com

