
ALERTA !!!!!ALERTA !!!!!

Ens ofeguem !!!Ens ofeguem !!!

El trànsit de vehicles és el culpable de la pol·luc ió en més d’un 90 %El trànsit de vehicles és el culpable de la pol·luc ió en més d’un 90 %

Cal prendre mesures urgents !!!Cal prendre mesures urgents !!!





+del 90 %

+- 10 %



••Nombrosos estudis portats a terme a Europa i Nombrosos estudis portats a terme a Europa i 
altres parts del món han mostrat que aquests altres parts del món han mostrat que aquests 
nivells de contaminació suposen un risc greu per nivells de contaminació suposen un risc greu per 
a la salut. a la salut. 

••L’informe APHEIS de la UE (L’informe APHEIS de la UE (20012001) demostra ) demostra 
que la reducció d’aquests nivell, fins i tot en que la reducció d’aquests nivell, fins i tot en 
una petita quantitat, podria tenir beneficis una petita quantitat, podria tenir beneficis 
significatius per a la salut pública.significatius per a la salut pública.

LA NOSTRA SALUT ESTÀ EN PERILL !!!LA NOSTRA SALUT ESTÀ EN PERILL !!!

significatius per a la salut pública.significatius per a la salut pública.

••En concret, l’informe observa que es podrien En concret, l’informe observa que es podrien 
prevenir prevenir 2653 2653 morts prematures (o morts prematures (o 9 9 morts morts 
prematures per prematures per 100000 100000 habitants) anualment si habitants) anualment si 
l’exposició a llarg termini a les PMl’exposició a llarg termini a les PM10 10 es reduís a es reduís a 
40 40 µg/m µg/m 3 3 a a 19 19 ciutats que mesuren PMciutats que mesuren PM10 10 amb amb 
una població total de una població total de 32 32 milions d’habitants. El milions d’habitants. El 
nivell de nivell de 40 40 µg/m µg/m 3 3 és el valor límit establert per és el valor límit establert per 
la Comissió Europea per a tots els estats la Comissió Europea per a tots els estats 
membres l’any membres l’any 20052005..





Els contaminants atmosfèrics més importants produït s Els contaminants atmosfèrics més importants produït s 
pel transport, segons la seva composició química, s ón:pel transport, segons la seva composició química, s ón:

••PST PST (partícules totals en suspensió)(partícules totals en suspensió) -- Matèria en suspensió a l’aire Matèria en suspensió a l’aire 

STST partícules de diàmetre <30µm partícules de diàmetre <30µm 

PM10PM10 partícules de diàmetre <10µm partícules de diàmetre <10µm 

FNFN (fums negres): partícules de diàmetre <1µm(fums negres): partícules de diàmetre <1µm

••Compostos de sofre: Compostos de sofre: 
SO2 SO2 (diòxid de sofre)(diòxid de sofre)SO2 SO2 (diòxid de sofre)(diòxid de sofre)

••Compostos de nitrogen: Compostos de nitrogen: 
NO2 NO2 (diòxid de nitrogen(diòxid de nitrogen ))

••Compostos de carboni: Compostos de carboni: 
CO CO (monòxid de carboni)(monòxid de carboni)

HCT HCT (hidrocarburs totals)(hidrocarburs totals) (Compostos Orgànics Volàtils)(Compostos Orgànics Volàtils)

••Halògens i compostos halogenats: Halògens i compostos halogenats: 
Cl2 Cl2 (clor)(clor)

HCl HCl (clorur d’hidrogen)(clorur d’hidrogen)



•• Per cada litre de gasolina consumida generem uns 2, 6 Kg, de CO2.Per cada litre de gasolina consumida generem uns 2, 6 Kg, de CO2.

•• Les emissions dels tubs d’escapament, el desgast de l neumàtics,  el Les emissions dels tubs d’escapament, el desgast de l neumàtics,  el 
desgast de l’asfalt i altres partícules,  produeixe n importants desgast de l’asfalt i altres partícules,  produeixe n importants 
contaminants que afecten directament a la salut de les persones, contaminants que afecten directament a la salut de les persones, 
principalment els nadons i la gent gran, provocant moltes malalties principalment els nadons i la gent gran, provocant moltes malalties 
respiratòries, al·lèrgies i fins i tot el càncer.respiratòries, al·lèrgies i fins i tot el càncer.



•• Segons dades de la Unió Segons dades de la Unió 
Europea, a l’estat Espanyol Europea, a l’estat Espanyol 
moren 16.000 persones  cada moren 16.000 persones  cada 
any a causa de la any a causa de la 
contaminació atmosfèrica. contaminació atmosfèrica. 

•• La motorització va provocar La motorització va provocar 
l’any 2004 a Catalunya 4.471 l’any 2004 a Catalunya 4.471 
Morts i ferits greus per Morts i ferits greus per 
accidents de trànsit.accidents de trànsit.



En tant sols 15 anys (1989 – 2004 )                         
El parc de vehicles de Catalunya ha 
crescut en 1,5 milions de vehicles

4.727.940 vehicles



El parc de vehicles que circulen per 
Catalunya esta arribant als 5 milions



La Cambra de Comerç exigeix 14 noves 
infraestructures per evitar el col·lapse entre 
elles el Túnel d’Horta i el quart cinturó
L’entitat denuncia la creixent saturació de la xarxa 
viària de la regió metropolitana de Barcelona

11 de maig de 2006

Les dades del pla d’infraestructures del transport de Catalunya Les dades del pla d’infraestructures del transport de Catalunya 
(PITC), indiquen que, el (PITC), indiquen que, el 20162016, un , un 3232,,88% de les vies estaran % de les vies estaran 
congestionades a l’hora punta del matí. congestionades a l’hora punta del matí. 

Dos terços de la gent que va a Barcelona ho fa amb cotxe. Dos terços de la gent que va a Barcelona ho fa amb cotxe. 
El percentatge s’incrementa fins a arribar a un El percentatge s’incrementa fins a arribar a un 808 0% en el cas dels % en el cas dels 
desplaçaments entre municipis de la regió metropoli tana. desplaçaments entre municipis de la regió metropoli tana. 

viària de la regió metropolitana de Barcelona

Segons la Cambra de Comerç, l’actual estructura met ropolitana 
dificulta l’establiment d’una oferta de transport p úblic eficient i 
afavoreix que «el vehicle privat adquireixi un gran  protagonisme». 



A les vies de circulació d’alta capacitat que A les vies de circulació d’alta capacitat que 
envolten l’Àrea Metropolitana hi transiten envolten l’Àrea Metropolitana hi transiten 
centenars de milers de vehicles cada dia  !!!!centenars de milers de vehicles cada dia  !!!!

C 58 + 150.000 veh/dia

El que no diuen es que les vies ja estan El que no diuen es que les vies ja estan 
congestionades del tot mediambientalmentcongestionades del tot mediambientalment

C 58 + 150.000 veh/dia

C 31
+150.000 veh /dia

B23

A2

+ 150.000 veh/ dia

+ 150.000 veh/dia

C32 +150.000 veh/dia



La situació al Baix Llobregat és ja alarmant, doncs  la La situació al Baix Llobregat és ja alarmant, doncs  la 
prohibició de pas  dels vehicles pesants per les ro ndes de prohibició de pas  dels vehicles pesants per les ro ndes de 
Barcelona que van al Port  ha desviat tot el trànsi t pesat Barcelona que van al Port  ha desviat tot el trànsi t pesat 

cap a l’AP7 i les vies del Baix Llobregatcap a l’AP7 i les vies del Baix Llobregat
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Proposta de mesures urgents per Proposta de mesures urgents per 
a la contenció i disminució de la a la contenció i disminució de la 

contaminació atmosfèrica i contaminació atmosfèrica i 
garantir la salut de les personesgarantir la salut de les persones



1 1 -- Mesures urgents de gestió del trànsit per a Mesures urgents de gestió del trànsit per a 
invertir la situació de col·lapse ambiental :invertir la situació de col·lapse ambiental :

1.1  Disminució immediata de velocitats a 80 Km/h e n tots 1.1  Disminució immediata de velocitats a 80 Km/h e n tots 
els trams d’autovies i carreteresels trams d’autovies i carreteres dels entorns urban s i dels entorns urbans i 
metropolitans. metropolitans. 
( A Suïssa i Holanda ja ho estan fent al voltants d e les grans ( A Suïssa i Holanda ja ho estan fent al voltants d e les grans 
ciutats).ciutats).

1.2  A totes les Autovies i Autopistes, canviar l’a ctua’l 1.2  A totes les Autovies i Autopistes, canviar l’a ctua’l 

80
1.2  A totes les Autovies i Autopistes, canviar l’a ctua’l 1.2  A totes les Autovies i Autopistes, canviar l’a ctua’l 
límit de velocitat límit de velocitat de 120 a 110 Km h. de 120 a 110 Km h. 
(A Japó és circula a 80 Km /h i a molts països la v elocitat límit (A Japó és circula a 80 Km /h i a molts països la v elocitat límit 
no supera els 100 Km /h.)no supera els 100 Km /h.)

1.3  Mesures urgents en tots els municipis,  de dis suasió 1.3  Mesures urgents en tots els municipis,  de dis suasió 
de l’ús dels automòbils, generant zones excloses a la de l’ús dels automòbils, generant zones excloses a la 
circulació a determinats horaris, regulació dissuas òria de circulació a determinats horaris, regulació dissuas òria de 
l’aparcament,  potenciació dels transports urbans i  dels l’aparcament,  potenciació dels transports urbans i  dels 
mitjans de desplaçament sostenibles: a peu i en bic icleta.mitjans de desplaçament sostenibles: a peu i en bic icleta.



2 2 –– Mesures urgents d’incentivació real de l’ús Mesures urgents d’incentivació real de l’ús 
compartit dels vehicles privats :compartit dels vehicles privats :

2.1  Conversió de al menys 1 carril de les autopist es o vies de 2.1  Conversió de al menys 1 carril de les autopist es o vies de 
gran capacitatgran capacitat (+ de 3 carrils)(+ de 3 carrils) en carrilen carril VAO, (Garantint que nomes VAO, (Garantint que nomes 
puguin circular vehicles d’alta ocupació amb tres o  més viatgers).puguin circular vehicles d’alta ocupació amb tres o  més viatgers).

2.2  Conversió dels actuals peatges de les autopist es2.2  Conversió dels actuals peatges de les autopist es en peatges en peatges 
ecològics VAO, i creació de nous en autovies: sols se’ls condona ecològics VAO, i creació de nous en autovies: sols se’ls condona 
el pagament als VAO (els vehicles amb més de tres o cupants el pagament als VAO (els vehicles amb més de tres o cupants el pagament als VAO (els vehicles amb més de tres o cupants el pagament als VAO (els vehicles amb més de tres o cupants 
poden circular gratis).poden circular gratis).

2.3 Promoció a totes les ciutats i Polígons Industr ials, dels 2.3 Promoció a totes les ciutats i Polígons Industr ials, dels 
sistemes per a compartir cotxe : Carsharing i Carpo oling.sistemes per a compartir cotxe : Carsharing i Carpo oling.



3 3 -- Potenciació real del transport públic:Potenciació real del transport públic:

3.1 Pla de millora urgent dels trens de rodalies, m illorant  freqüències, 3.1 Pla de millora urgent dels trens de rodalies, m illorant  freqüències, 
capacitat i horaris.capacitat i horaris.

3.2 Implantació de carrils BUS segregats en totes l es Vies d’alta capacitat de 3.2 Implantació de carrils BUS segregats en totes l es Vies d’alta capacitat de 
les zones metropolitanes i en tots els importants ac cessos a les ciutats.les zones metropolitanes i en tots els importants ac cessos a les ciutats.

3.3 Creació de potents intercanviadors de connexió directa Bus3.3 Creació de potents intercanviadors de connexió directa Bus-- Tren Tren ––
Metro Metro –– Tramvia , en les entrades de les ciutats .Tramvia , en les entrades de les ciutats .Metro Metro –– Tramvia , en les entrades de les ciutats .Tramvia , en les entrades de les ciutats .

3.4 Potenciació decidida de Metros lleugers, tramvi es i serveis de tram3.4 Potenciació decidida de Metros lleugers, tramvi es i serveis de tram--tren,  tren,  
en ciutats mitjanes , i en comarques de important p oblació.en ciutats mitjanes , i en comarques de important p oblació.

3.5  Creació de “Busos Exprés” utilitzant la xarxa de carrils BUS, 3.5  Creació de “Busos Exprés” utilitzant la xarxa de carrils BUS, 
subvencionant els serveis.subvencionant els serveis.

3.6  Pla de millora urgent del serveis d’autobusos en  l’àmbit de les regions 3.6  Pla de millora urgent del serveis d’autobusos en  l’àmbit de les regions 
Metropolitanes i creació de serveis comarcals que g aranteixin uns serveis Metropolitanes i creació de serveis comarcals que g aranteixin uns serveis 
mínims de qualitat a tots els municipis de Cataluny a.mínims de qualitat a tots els municipis de Cataluny a.

3.7 Garantir la prioritat dels autobusos en les ciu tats, mitjançant la 3.7 Garantir la prioritat dels autobusos en les ciu tats, mitjançant la 
implantació de carrils Busos, prioritat semafòrica en les cruïlles, etc . implantació de carrils Busos, prioritat semafòrica en les cruïlles, etc . 



1 1 -- Mesures urgents de control i gestió del Mesures urgents de control i gestió del 
trànsit de vehicles pesants.trànsit de vehicles pesants.

1.1  Creació en zones d’alta congestió de transport  de 1.1  Creació en zones d’alta congestió de transport  de 
mercaderies,  de Carrils exclusius per a camions pe r mercaderies,  de Carrils exclusius per a camions pe r 
evitar les cues que provoquen un major nivell evitar les cues que provoquen un major nivell 
d’emissions de gasos i partícules a l’atmosfera.d’emissions de gasos i partícules a l’atmosfera.

1.2  Fer obligatori per a circular per les zones d’ alt nivell 1.2  Fer obligatori per a circular per les zones d’ alt nivell 
de contaminació, l’ús de filtres específics per min orar la de contaminació, l’ús de filtres específics per min orar la 
presència de partícules en suspensió.  presència de partícules en suspensió.  

1.3  Fomentar e incentivar de forma decidida l’ús d e 1.3  Fomentar e incentivar de forma decidida l’ús d e 
Biocombustibles (Biodiesel i d’altres)  en tots els  Biocombustibles (Biodiesel i d’altres)  en tots els  
vehicles pesants. vehicles pesants. 



•• Una disminució de la velocitat  del Una disminució de la velocitat  del 20 20 % % 
(per exemple de (per exemple de 120 120 km/h a km/h a 100 100 km/h),  km/h),  
pot comportar un estalvi de més del pot comportar un estalvi de més del 25 25 % % 

Fuente: F. VESTER, El Futuro del Tráfico, Ed. Flor del Viento, 1997

•• Un sol turisme, en un recorregut de 10 Un sol turisme, en un recorregut de 10 
Km de carretera, podria arribar a deixar  Km de carretera, podria arribar a deixar  
d’emetre diàriament, un mínim de 1 Kg.  d’emetre diàriament, un mínim de 1 Kg.  
de CO2  i d’altres contaminants a de CO2  i d’altres contaminants a 
l’atmosfera.l’atmosfera.

pot comportar un estalvi de més del pot comportar un estalvi de més del 25 25 % % 
del consum de combustible i per tant de del consum de combustible i per tant de 
la contaminació associada. la contaminació associada. 
Arribant  a xifres entre el Arribant  a xifres entre el 40 40 al al 50 50 % en el % en el 
cas de disminució de velocitat a cas de disminució de velocitat a 80 80 Km/h.Km/h.



La disminució immediata de velocitats a La disminució immediata de velocitats a 80 80 Km/h i la Km/h i la 
incorporació de carrils VAO i carrils BUS, en tots els incorporació de carrils VAO i carrils BUS, en tots els 
trams d’autovies i carreterestrams d’autovies i carreteres dels entorns urbans i dels entorns urbans i 

metropolitans ens permetrà respirar !!!metropolitans ens permetrà respirar !!!



80

80

80

La disminució immediata de velocitats a 80 Km/h i l a La disminució immediata de velocitats a 80 Km/h i l a 
incorporació de carrils VAO i carrils BUS, en tots els incorporació de carrils VAO i carrils BUS, en tots els 
trams d’autovies i carreterestrams d’autovies i carreteres dels entorns urbans i dels entorns urbans i 

metropolitans ens permetrà respirar !!!metropolitans ens permetrà respirar !!!

80

80

80
80

80



Hem d’aturar l’auto Hem d’aturar l’auto -- suïcidi  de la suïcidi  de la Hem d’aturar l’auto Hem d’aturar l’auto -- suïcidi  de la suïcidi  de la 
construcció sense límits deconstrucció sense límits de nous carrils nous carrils 

de circulació, túnels, noves autovies      de circulació, túnels, noves autovies      
i aparcaments per a cotxes, doncs i aparcaments per a cotxes, doncs 

incrementen de forma completament incrementen de forma completament 
insostenible i exponencial la insostenible i exponencial la 
contaminació atmosfèrica.contaminació atmosfèrica.



•• L’entornL’entorn metropolitàmetropolità dede BCNBCN ii dede moltesmoltes ciutatsciutats•• L’entornL’entorn metropolitàmetropolità dede BCNBCN ii dede moltesmoltes ciutatsciutats
catalanescatalanes superasupera abastamentabastament elel nivellsnivells dede contaminaciócontaminació
marcatsmarcats perper KiotoKioto..

•• LesLes emissionsemissions vanvan creixentcreixent sensesense aturaraturar--sese..

•• SiSi nono volemvolem ofegarofegar--nos,nos, hemhem d’actuar,d’actuar, ii lala únicaúnica maneramanera
ésés disminuirdisminuir elel trànsittrànsit dede vehiclesvehicles privats,privats, ferfer unauna gestiógestió
intel·ligentintel·ligent dede lala mobilitatmobilitat ii passarpassar elel màximmàxim dede
mercaderiesmercaderies alal trentren..


