La rebaixa als VAO beneficia 857
cotxes al dia a Vallvidrera
Durant tot el juliol s'han concedit 26.594 descomptes perquè se
circulava amb tres o més passatgers i se n'han denegat 2.894
Hi ha restriccions de trànsit a l'eix dels túnels per obres de
reforma fins al dia 22
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Les restriccions de trànsit per les obres de reforma a l'eix dels túnels de
Vallvidrera Foto: ORIOL DURAN.
Una mitjana de 857 cotxes es beneficien cada dia dels descomptes al peatge
dels túnels de Vallvidrera perquè hi circulen amb tres o més passatgers. No són
ni la meitat dels que l'operadora dels túnels, Tabasa, calcula que ho faran
regularment després de les vacances, quan es recuperi la mobilitat habitual per
la tornada a la feina i a l'escola. Aquest primer mes de funcionament dels
descomptes als vehicles d'alta ocupació (VAO) s'han beneficiat de la rebaixa
del peatge 26.594 turismes, i hi ha hagut 2.894 casos en què s'ha sol·licitada
però no s'ha concedit perquè els vehicles només portaven un passatger o
circulaven amb el conductor com a únic ocupant. De moment, l'operadora no ha
rebut cap reclamació d'aquests afectats per la denegació. Tenint en compte
que si se sol·licita el descompte el peatge només es pot pagar amb targeta o
Via T, els viatgers del juliol tot just acaben de veure el preu que els han cobrat
al compte bancari, i les reclamacions es podrien produir en els propers dies.
Des de Tabasa, però, s'assegura que el sistema de detecció òptica del nombre
d'ocupants del vehicle funciona bé –la concessió o denegació de la bonificació
la revisen operaris de l'empresa que veuen les imatges–. Per reclamar, el
conductor afectat haurà de presentar-se a l'oficina d'informació que Tabasa té a
la sortida 7 dels túnels, i allà tindrà dret a veure les imatges del seu pas pel
peatge. Cal recordar que per beneficiar-se de la rebaixa s'ha de fer servir el
carril VAO 3+, prémer el botó de sol·licitud de descompte i pagar amb targeta
de crèdit o Via T. Quan prem el botó, el conductor autoritza Tabasa a prendre
imatges de l'interior del vehicle, imatges que el sistema informàtic processa per
concedir o no el descompte. De moment, 857 turismes representen un 2,6%
dels que utilitzen la C-16 als túnels. L'operadora de la Generalitat preveu que
un 6% dels vehicles que passen habitualment per la via són d'alta ocupació,

però creu que el balanç de funcionament no es podrà fer fins a finals de la
tardor, quan s'haurà tornat a la normalitat laboral i escolar. De fet, Tabasa ha
decidit posar en funcionament el sistema de detecció del nombre de passatgers
precisament al juliol, perquè és un mes en què el trànsit es redueix
sensiblement fins al setembre. El marge de l'estiu permet posar a prova el
sistema de manera més tranquil·la per comprovar-ne la fiabilitat. Des de
l'operadora s'assegura que molts dels clients potencials amb dret a descompte
encara no s'han informat de com funciona la mesura, adoptada per promoure
l'alta ocupació dels vehicles entre els usuaris que habitualment utilitzen la via.
El govern calcula que s'arribarà a un 10% de turismes a mitjà termini, quan s'hi
afegeixin els conductors que ara passen sols o amb un únic acompanyant en
aquest accés directe del Vallès Occidental a la ciutat de Barcelona.
857 - turismes diaris s'han beneficiat aquest juliol del descompte als túnels de
Vallvidrera
2,6% - és el percentatge de turismes als quals s'ha aplicat el descompte,
respecte dels 32.000 que hi passen al dia
26.594 – turismos s'han beneficiat durant tot el juliol del descompte perquè hi
anaven tres o més passatgers

