






Principals contaminants aire

Diòxid de nitrogen (NO2)

Ozó (O3)

Partícules en suspensió 
(PM10, PM2.5, PN)

Gasos

Contaminants en forma de matèria



Evolució día 15-16 Juliol 2015

NO2
O3









Efectes de la contaminació atmosfèrica per a la salut















Polítiques de renovació de vehicles = falses solucions
Frau dièsel i etiquetes DGT 



Gas Natural: combustible més net?

La huella de efecto invernadero del gas de esquisto, el gas convencional, el petróleo, y el carbón, 
expresados en g de CO2 equivalentes. El amarillo indica emisiones directas e indirectas de CO2 y el 
rojo indica emisiones de metano expresadas en CO2 equivalente (Howarth et al, 2015)





⚫ Catalunya 2010 aprova l'Estratègia d'Impuls del 

Vehicle Elèctric (IVECAT). Objectiu 76.000 unitats 

l'any 2015.   Plan Movele 2015, subvencions 2.700€; 

3.700€; 5500). Resultat 3.000 unitats . 

⚫ Estat: previsió d'Indústria de comptar 

en 2014 amb  250.000, vehicles. 

En 2013 solament es van 

vendre 857 unitats informe de la CNMC

Vehicle elèctric? …. 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Informes/20150618_Informe%20propuesta%20planificacion%202015-2020.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank


1.200 milions vehicles món. 2 milions elèctrics 

28 milions vehicles Espanya.  19 mil 

Vehicle elèctric… falsa solució 

Catalunya 2010 aprova l'Estratègia d'Impuls del Vehicle Elèctric (IVECAT). Objectiu 76.000 unitats 

l'any 2015.   Plan Movele 2015, subvencions 2.700€; 3.700€; 5500). Resultat 3.000 unitats . 

Estat: previsió d'Indústria de comptar en 2014 amb  250.000, vehicles. 

En 2013 solament es van vendre 857 unitats informe de la CNMC

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Informes/20150618_Informe%20propuesta%20planificacion%202015-2020.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank


1.200 milions vehicles món. 2 milions elèctrics 

28 milions vehicles Espanya.  19 mil 

Politiques renovació vehicles

Plan Movele 2015 subvencions públiques com els plans PIVE (vehicles combustió), també per a la 
compra de vehicles privats (elèctric) 2.700€; 3.700€; 5500 €

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle


Polítiques de renovació: creixement matriculacions turismes  



s 

Vehicle elèctric, autònom … qualsevol  solució real passa 

per reduir el volum de vehicles privats.

Canviar el model insostenibble de mobilitat, 

no de cotxe. 





175 cotxes 200 persones
a peu o en bici

1tramvia senzill2 autobusos 
articulats

Maneres de transportar 200 persones  



Amsterdam

14 línies de 
tramvíes 

400.000 bicis i més de 15.000 km de carriles

4 línies de metro



Canvi model mobilitat



PONTEVEDRA  









Peaje de congestión (Congestion Charge)  

15 ciutades de 5 paises europeos





Tramvia = Metro en 
superfície



SMART Cities?  



Parkings? 









Límit 0,1% contingut de sofre

Àrea de Control d’Emissions ECA



Connexió xarxa elèctrica 



Ambiental-

Gràcies 

Més informació: 

www.ecologistesenaccio.org/catalunya

www.qualitatdelaire.org/

Segueix-nos a les xarxes socials!

http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya

