DECLARACIÓ EN DEFENSA DEL DRET A LA SALUT I A UNA TRANSICIÓ JUSTA
El dia 21 de març d’enguany es va donar a conèixer la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en relació amb l’Ordenança de l’Ajuntament de Barcelona que
regula les Zones de Baixes Emissions. Creiem que l’esmentada sentència, més enllà
d’alguns aspectes formals, tracta i es pronuncia sobre certs aspectes que no són propis
de l’òrgan jurisdiccional sinó que envaeixen l’àmbit de decisió de les administracions
locals i del Govern de la Generalitat. És per això que:

DECLAREM

Primer.- Millorar la qualitat de l’aire constitueix una obligació i un pilar fonamental en
l’agenda de totes les administracions públiques europees, comptant amb la implicació
dels agents econòmics i socials. Cal reconèixer i -sobretot- garantir, el dret a l’aire net,
tant per protegir la salut de les persones com el medi ambient. Per això, reiterem la
nostra voluntat de situar els llindars recomanats per les Directrius de l’OMS el setembre
del 2021 com l’objectiu desitjable més enllà dels límits establerts per la Unió Europea,
donant compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible 3,11,12 i 13.
Segon.- La voluntat dels Governs Locals, manifestada a través de diferents fòrums i
declaracions, com per exemple l’Acord per la Qualitat de l’Aire que vam fer públic el
passat 18 de març, és treballar per millorar la qualitat de l’aire de la seva ciutadania amb
totes les eines al seu abast, i per tant, rebutgem qualsevol ingerència que suposi retallar
la nostra voluntat política.
Tercer.- El conjunt de les administracions i la resta dels agents econòmics i socials seguim
treballant per a fer possible un dret a la mobilitat sostenible, segura i saludable, això
passa per la limitació dels elements contaminants, la millora continuada de la xarxa del
transport públic en el seu conjunt, i també per un seguit de mesures que facilitin un
canvi modal de la mobilitat com fomentar l’ús de la bicicleta.
Quart.- Les Zones de Baixes Emissions, enteses com una eina per a la millora de la
Qualitat de l’Aire han estat avalades per la seva aplicació en més de dues-centes ciutats
d’Europa, i el TJUE en el procediment obert actualment l’entén com una bona eina, per
això ens comprometem a seguir aplicant aquest model, amb totes les garanties
jurídiques.
Cinquè.- L’adequació de les mesures que s’adopten per a combatre la contaminació
atmosfèrica ha de ser avalada, en tot cas, pels professionals experts en la matèria, que
són els que tenen coneixements i experiència en la matèria.
Sisè.- A totes aquestes sinergies cal sumar la necessitat de garantir mecanismes perquè
la inajornable transició cap a economies i societats ambientalment sostenibles sigui
justa, inclusiva i equitativa, sense deixar a ningú enrere.

Per això, és necessari seguir actuant decididament per la millora de la qualitat de l’aire
que respirem a Catalunya.
Barcelona, 28 de març de 2022

