
Procediments i mesures per reduir la contaminació atmosfèrica i ambiental 

causada per l’acció del transport viari 
 

L’efecte dels contaminants sobre el medi ambient el veiem en el canvi climàtic a nivell global, en la 

pluja àcida a nivell regional i, localment, en l’aparició de l’anomenat smog. Els gasos d’escapament 

contenen grans quantitats d’òxids de carboni, òxids de nitrogen, òxids de sofre, una determinada 

quantitat de partícules sòlides, sutge i metalls pesants. La seva composició depèn del combustible 

utilitzat, el grau de combustió i el mode de funcionament. L’emissió de substàncies perilloses també 

depèn del volum i l’estructura del trànsit, de les dinàmiques de la conducció (lliure circulació, 

congestió), de la força de la font i de la durada de l’emissió, de l’edat i de les condicions generals del 

vehicle. 

Les mesures de protecció ambiental sovint entren en conflicte amb els altres objectius com els de la 

mobilitat, la llibertat i la reducció de costos. Reduir l’emissió de contaminants al medi ambient és un 

procediment complex que s’ha de dur a terme en el marc legislatiu, institucional i de governabilitat. 

 

Les mesures de protecció ambiental inclouen un conjunt de mesures, com ara: 

1. Planificar el trànsit de manera que es mantingui el trànsit fora del centre de la ciutat, dissuadir de l’ús 

de vehicles privats per als desplaçaments diaris, fomentar la utilització del transport públic, substituir 

el transport rodat per ferrocarril, millorar l’organització del transport...  

2. Obligar a utilitzar vehicles amb convertidors catalítics, perquè es redueixin les emissions de substàncies 

nocives. 

3. Utilitzar energies netes i combustibles alternatius, que significa substituir el combustible convencional 

per combustible biodièsel produït en plantes. L’electromobilitat també ofereix una possible solució al 

problema de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle causades pel trànsit.  

4. Desenvolupar vehicles que estalvien energia. 

5. Premiar amb exempcions fiscals la importació de vehicles nous i l’eliminació neta dels vehicles vells, 

perquè part dels vehicles vells es deixa en llocs inadequats i només una petita part es deixa en 

abocadors per a residus sòlids.   

6. Controlar les emissions de gasos d’escapament dels motors de gasolina i dièsel i, per tant, sotmetre 

els vehicles a proves ambientals durant la inspecció tècnica periòdica.   

7. Limitar sistemàticament la velocitat dels cotxes. 

8. Educar mitjançant campanyes de conscienciació, enregistrar diàriament les dades de qualitat de l’aire 

i comunicar-les al públic. 

9. Introduir possibles taxes per contaminació atmosfèrica, amb les quals els Estats han d’assegurar que 

les seves accions no causen danys al medi ambient més enllà de les seves fronteres.   

 

Els problemes mediambientals principals són el soroll, la pols, la contaminació atmosfèrica local i la 

contaminació de les aigües subterrànies, l’escalfament global provocat per l’emissió de gasos, l’aspecte 

estètic de les carreteres i la interferència amb els béns culturals i naturals. A mesura que creix el 

nombre de vehicles, el consum de combustible i la quantitat de contaminants de l’aire també 

augmenten. Tot plegat fa necessari que s’adoptin les mesures protectores adequades per millorar la 

qualitat de l’aire. L’aire net i l’aigua no contaminada són béns cada vegada més preuats i en notem la 

manca. Tot això ens ha portat a haver-nos de plantejar la protecció del medi ambient des d’un 



enfocament cada vegada més seriós i sistemàtic, la qual cosa requereix reordenar el flux del trànsit de 

manera eficient per reduir la contaminació ambiental. 
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