
Vehicles elèctrics i medi ambient  
 

Contaminació atmosfèrica a les ciutats 

Estat del medi ambient i de la contaminació atmosfèrica als principals nuclis urbans europeus 

Al llarg de la història del desenvolupament de les ciutats, les persones sempre s’han hagut d’adaptar 

a unes condicions de vida diferents de les naturals per gaudir dels beneficis que ofereix la vida en els 

entorns urbans. Alhora, s’ha intentat minimitzar tot allò negatiu que genera el fet de viure en 

comunitats densament poblades en espais petits. Conforme les ciutats anaven creixen, es van anar 

solucionant els problemes principals dels seus habitants, com ara el subministrament d’aigua i el 

clavegueram. Amb l’inici de la industrialització, les àrees urbanes van haver d’afrontar dos reptes 

simultàniament: l’augment ràpid de la població i la gran contaminació que va produir l’eclosió de les 

plantes industrials, així com el nombre creixent de llars. Al segle XX, a la contaminació existent a les 

ciutats es va sumar el desenvolupament del transport, tan estès avui dia que, juntament amb les 

instal·lacions industrials, s’ha convertit en una de les causes principals de contaminació atmosfèrica. 

Les carreteres ocupen una part significativa de l’espai a les ciutats i, per tant, afecten directament el 

poc espai que queda per a altres usos, com els parcs i altres zones verdes. A banda d’ocupar àrees 

considerables, el trànsit contamina el terra i l’aigua. El transport també és una font significativa de 

contaminació acústica, lluminosa i de vibracions, que redueixen encara més la qualitat de vida en les 

àrees urbanes. El trànsit s’ha convertit en un dels majors contaminants de l’aire. Estudis han demostrat 

que el percentatge total de contaminació atmosfèrica provocat pel trànsit és del 25%; i el transport 

per carretera n’és el màxim responsable. 

La contaminació atmosfèrica s’ha convertit en un dels problemes més importants del món 

contemporani, perquè afecta directament l’estat del medi ambient i la salut humana. Atès que la 

majoria d’activitats del trànsit tenen lloc en àrees urbanes, és en aquestes àrees on l’aire té pitjor 

qualitat. Alhora, en aquestes zones és on viu la majoria dels habitants, de manera que la mala qualitat 

de l’aire afecta la salut de la majoria de la població. L’estudi de l’Agència Europea del Medi Ambient 

del 2015, dut a terme en 40 països europeus, va concloure que la contaminació atmosfèrica l’any 2012 

va provocar 430.000 morts prematures a Europa (4.800 a Croàcia, 1.830 a Eslovènia, 1.960 a Finlàndia, 

84.400 a Itàlia...). 

Tot i que en les dècades passades s’ha estat treballant sistemàticament per reduir les emissions 

procedents de la utilització de combustibles fòssils en el transport per carretera, a causa de l’increment 

constant del nombre de vehicles, el resultat final és que la contaminació atmosfèrica no s’ha reduït 

gaire. Avui dia la majoria de les àrees urbanes a Europa i a la resta del món no tenen una bona qualitat 

de l’aire. Tan bon punt ens sortim d’alguns paràmetres, veiem escenes de proporcions cataclísmiques 

(Pequín, París). Avui dia, cada vegada més sovint, sentim a parlar del desenvolupament sostenible 

aplicat al trànsit. L’objectiu de la UE a llarg termini és millorar la qualitat de l’aire introduint una 

legislació més estricta, fent més recerca i aplicant noves tecnologies sostenibles. L’Agència Europea 

del Medi Ambient, que és la institució principal que coordina les activitats de tots els membres de la 

UE, és responsable d’establir una estratègia a llarg termini per millorar la qualitat atmosfèrica. En el 

trànsit per carretera, com a part de la solució per reduir la contaminació de l’aire, el concepte 

d’electromobilitat és bàsic, perquè fomenta l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables 

en l’àmbit del transport. Aquest concepte ha evolucionat gràcies a la comercialització de vehicles 



elèctrics que hem vist els darrers anys, i l’objectiu és oferir als ciutadans totes les oportunitats i 

avantatges de l’electromobilitat, que aviat serà una realitat per a molts usuaris. 

D’aquesta manera, podrem finalment aturar les tendències negatives que afecten el medi ambient 

relacionades amb el trànsit per carretera, i la contaminació atmosfèrica de les àrees urbanes es podrà 

reduir a nivells que no perjudiquin la qualitat de vida de la majoria de ciutadans europeus. 
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L’impacte del trànsit en la contaminació atmosfèrica de les àrees urbanes 

El desenvolupament gradual del transport (construcció d’infraestructures, mitjans de transport i 
trànsit) ha comportat el creixement exponencial dels efectes adversos del trànsit en tots els elements 
mediambientals (aire, sòl, aigua...). Molts d’aquests contaminants amenacen directament la salut de 
les persones, així com la flora i fauna. També, la contaminació generada pel trànsit exerceix pressions 
a nivell mundial. 
Es considera que el trànsit és responsable d’almenys una quarta part de les emissions antropogèniques 
de CO2 mundials, de manera que com a mínim una quarta part contribueix a generar l’efecte 
d’hivernacle, l’escalfament global i el canvi climàtic, malgrat encara tinguem unes condicions 
climàtiques relativament estables al planeta. 
El trànsit rodat, a causa del seu volum (quilometratge), del combustible gastat i de l’espai que ocupen 
les infraestructures viàries, és la indústria del transport que més contamina el medi, i provoca un efecte 
negatiu directe sobre l’aire, l’aigua, el sòl, la flora i la fauna, entre altres.    
 
Com afecta l’aire: 
La combustió de petroli líquid (i gas) allibera en l’aire emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 
emissions contaminants (diferents contaminants nocius o gasos tòxics, etc., emissions de metalls 
pesants i altres, com el plom, el coure, el zinc, el cadmi, el crom...), la qual cosa afecta la concentració 
global de gasos amb efecte d’hivernacle en la troposfera, la contaminació local (deposicions seques i 
humides), la contaminació transfronterera (sobretot, pluja àcida), el deteriorament de la capa d’ozó... 
 
Com afecta l’aigua: 
L’evacuació de l’aigua de les carreteres, que contenen productes combustibles, sal (especialment 
paviment anticongelant), solvents, metalls pesants, etc., afecta la contaminació de la superfície i de les 
aigües subterrànies i fa que augmenti l’acidesa dels sistemes hidrològics.   
Com afecta el sòl: 

http://www.azo.hr/NovoIzvjesceEEA'dm=2
http://www.azo.hr/BrojSmrtnihDlucajeva
http://www.azo.hr/EmisijaOneciscujucihTvari-
http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni.../zastita_okolisa_01_01102006.ppt
http://www.mzoip.hr/hr/okolis/zrak.html
http://www.eea.europa.eu/hr/themes/air/intro


L’evacuació de l’aigua de les carreteres i la pols que transporta el vent contenen productes 
combustibles, sal (especialment, paviment anticongelant), solvents, metalls pesants, etc., que afecten 
la contaminació del sòl. 
La construcció de carreteres i altres infraestructures viàries ocupen, d’una banda, les àrees immediates 
a les carreteres i les infraestructures esmentades i, de l’altra, deixa tota aquesta zona inutilitzable per 
a altres usos.  
La xarxa viària divideix alguns terrenys agrícoles i en fa disminuir el valor, i sovint també impedeix 
l’accés gratuït a aquestes àrees que abans existien. 
 
Com afecta la flora i fauna: 
El paisatge es destrueix quan es fan servir materials de construcció viària (pedreres), a causa de la 
pròpia construcció de les carreteres (pedreres, abocadors, talls, terraplens, murs de contenció, ponts, 
viaductes) i pel transport dels materials. 
La construcció viària passa pel mig dels hàbitats d’algunes espècies animals; el seu espai vital queda 
trinxat i les seves vies migratòries estacionals es veuen interrompudes.   
 
Altres efectes negatius:  
El soroll dels vehicles de motor és un component que afecta de manera important el medi ambient i 
també la salut de les persones: causa insemini, afecta el desenvolupament fetal, etc. 
Els residus generats pels vehicles (pneumàtics gastats, oli usat, bateries gastades, metalls preciosos i 
pesants, plàstics i altres parts dels vehicles) contaminen l’aire, l’aigua, el sòl, la flora i la fauna, i també 
el paisatge per culpa dels abocaments il·legals.  
El transport per carretera de productes perillosos afecta tots els elements del medi ambient. 
 
Sense els combustibles fòssils la indústria i el transport actuals serien difícils d’imaginar, però la 
contaminació que causa la seva combustió és molt nociva per a la salut. Les substàncies que 
contaminen el medi ambient causen danys greus en les persones i els altres éssers vius. La major part 
de la contaminació de l’aire de les ciutats prové de la combustió de combustibles per al transport, i el 
principal n’és el de carretera. Els gasos d’escapament dels vehicles de motor són els màxims 
responsables entre les fonts diverses de contaminació atmosfèrica, perquè contenen moltes 
substàncies tòxiques. Quan els respirem, passen dels pulmons al corrent sanguini i d’allà s’estenen per 
tot l’organisme. Moltes malalties i morts tenen el seu origen en la contaminació atmosfèrica procedent 
de la utilització de combustibles fòssils en el transport per carretera. Alguns experts consideren que la 
contaminació atmosfèrica és més perillosa que el fum del tabac per als habitants de les ciutats, i pitjor 
encara si s’és fumador actiu o passiu.  
 
Es critica a les autoritats estatals que paren massa atenció al problema del tabac i, alhora, per por a les 
represàlies de la indústria no s’atreveixen a aprovar les lleis que reduirien els nivells de contaminació 
de l’aire, l’aigua i el sòl. S’ha demostrat que l’aire contaminat és la causa de moltes malalties i morts 
prematures en molts estudis realitzats a Europa.  
A França, Àustria i Suïssa, el 6% de les morts estan associades als efectes de la inhalació d’aire 
contaminat. Una exposició a llarg termini a la contaminació atmosfèrica està associada a canvis 
adversos en les vies respiratòries, al deteriorament de la funció pulmonar, a un augment del risc de 
malalties que requereixen hospitalització, incloent-hi les cures intensives, i a un augment de l’índex de 
mortalitat. 
 
La substància més tòxica que produeixen els vehicles de motor quan els combustibles fòssils s’estan 
cremant és el monòxid de carboni. Quan entra en contacte amb la sang, aquest compost redueix la 
capacitat dels glòbuls vermells de transportar i subministrar oxigen als òrgans i teixits. Altres 
substàncies tòxiques, com ara el plom, obstrueixen la producció de glòbuls vermells, el que pot portar 
a l’anèmia. El plom pot danyar el sistema nerviós i les funcions mentals, com ara la concentració i la 
memòria. El benzè, el diòxid de nitrogen i altres partícules tòxiques petites poden provocar danys en 



la medul·la òssia i el sistema immunològic. És per això que, per exemple, s’ha descobert que hi ha una 
relació entre el benzè i la leucèmia, especialment després d’una exposició prolongada a aquesta 
combinació. Els hidrocarburs, que es desenvolupen per combustió dels combustibles fòssils en motors 
de combustió interna, tenen efectes potencialment carcinogènics en els nens, els bebès i les dones 
embarassades. Les dones embarassades que respiren aire contaminat amb aquestes toxines tenen un 
risc més elevat de patir parts prematurs i de parir nens amb baix pes, amb discapacitats mentals o que 
poden tenir una predisposició a desenvolupar asma més endavant. 
 
La contaminació que produeixen els vehicles de motor és més perillosa per a la vida i la salut que els 
accidents de trànsit, i els costos en tractaments mèdics associats a les conseqüències de la 
contaminació per a la salut humana només del vehicle de motor suposen l’1,7% del PIB dels països en 
què s’han realitzat els càlculs.  
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