
respirar aire net és un dret 
de tota persona. La con-
taminació atmosfèrica 

causa danys greus a la salut i al 
medi ambient. La població més 
afectada és la infantil, les per-
sones majors, les que pateixen 
malalties respiratòries i cardio-
vasculars i les dones gestants.

En els últims anys està augmen-
tant la preocupació per un con-
taminant molt singular, que no 
és emés per les ximeneies ni pels 
tubs d’escapament, i que afec-

ta més les zones rurals que les 
grans ciutats: l’ozó troposfèric.

L’origen d’aquest problema es 
troba en les emissions d’altres 
contaminants anomenats “pre-
cursors”, produïdes pel trànsit, 
les indústries i les calefaccions. 
En presència de radiació solar, 
aquests contaminants precur-
sors es transformen en ozó.

La contaminació per ozó tropos-
fèric causa cada any 17.000 morts 
prematures a la Unió Europea, 

de les quals 1.800 es produeixen 
a l’Estat espanyol. Dues terce-
res parts dels cultius i bona part 
dels nostres boscos i espais na-
turals suporten nivells d’ozó que 
danyen la vegetació.

Una qualitat de l’aire adequa-
da exigeix que la ciutadania 
conega en tot moment l’estat 
de l’aire que respira i que 
s’establisquen plans d’acció 
per a reduir la pol·lució causa-
da per l’ozó i els seus contami-
nants precursors.
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Aquest contaminant no ix 
de les ximeneies ni dels tubs 
d’escapament. Es forma a 
l’atmosfera a partir del diòxid de 
nitrogen (NO

2
) i els compostos 

orgànics volàtils (COV) emesos 
pel trànsit, la indústria i les 
calefaccions, mitjançant una 
sèrie de reaccions químiques 
activades per la radiació solar. 
Aquesta insolació, necessària 
per a la producció de l’ozó, 
fa que assolisca les majors 
concentracions durant les 
vesprades de la primavera i 
l’estiu.

L’ozó és molt inestable i es 
descompon fàcilment en 
presència de monòxid de 
nitrogen (NO). Per això, la seua 
concentració sol ser baixa al 

centre de les ciutats i molt 
major a les àrees suburbanes 
i rurals circumdants —on 
seria esperable un aire més 
saludable—, de manera que 
afecta la població que passa 
l’estiu en aquestes zones i els 
espais naturals.

En la primavera i l’estiu, el vent desplaça la ploma de 
contaminació de Madrid cap al nord, on fa un “agranat” 
de la Serra de Guadarrama en sentit horari, i assoleix 
els valors més alts als cims i al corredor de l’Henares, 
entre Guadalajara i Madrid. Des dels alts de la serra, 
l’aire contaminat s’escampa per la província de Segòvia, 
i arriba fins al centre de la província de Sòria, a 150 
quilòmetres de distància.

Font: CIEMAT (2009)

Font: Millán Millán (2009)

D’on procedeix l’ozó?

A L’ENTORN DE MADRID

La tendència a l’alça de la contaminació 
per ozó a l’Europa mediterrània 
es relaciona amb la tendència a 
l’increment durant l’estiu de les 

temperatures mitjanes i de les situacions 
meteorològiques extremes (onades de 

calor), resultat del canvi climàtic.

D’altra banda, l’ozó és en si mateix 
un gas que contribueix a aquest 

efecte hivernacle, amb un potencial 
d’escalfament 25.000 vegades superior 

al del diòxid de carboni (CO
2
); no obstant 

això, com que afortunadament té una 
vida curta, el seu efecte sobre el canvi 

climàtic és limitat.

L’ozó troposfèric també és conegut com 
a “ozó dolent”, perquè encara que en 
l’estratosfera ens protegeix de la perillosa 

radiació ultraviolada, en la superfície terrestre 
o troposfera enverina l’aire que respirem en 
primavera i en estiu.

El contaminant més estés 
i que més està creixent

Al litoral mediterrani
Durant el dia, la brisa marina arrossega cap a l’interior 
els contaminants precursors emesos per les ciutats i 
el trànsit costaners, i al llarg de la vesprada s’activa la 
formació d’ozó, segons va ascendint les vessants. A la 
nit, la brisa de terra torna l’aire contaminat al mar, que 
al matí següent torna a entrar pel litoral arrossegant 
més precursors i acumulant cada vegada més ozó, en 
cicles que poden durar uns quants dies.

Distribució de l’ozó a l’atmosfera

Ozó i canvi climàtic

L’OZÓ “DOLENT”:
cOm ES forma?
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Tipus d’efectes

Cost econòmic de la contaminacióefectEs EN la saluT
Els efectes de la contaminació 
atmosfèrica sobre la salut 
de les persones segueixen 
una distribució amb forma 
de piràmide. Hi ha una gran 
quantitat de persones afectades 
amb danys menys importants 
per a la salut, i menys persones 
amb danys més greus.

Nombrosos estudis científics conclouen que els 
nivells actuals d’ozó en l’aire que respirem 
provoquen greus problemes en la nostra salut. 

A l’Estat espanyol, la contaminació per ozó afecta prop de 
39 milions de persones.

La mala qualitat de l’aire provoca 
greus problemes de salut

Els estudis realitzats als Estats Units, Europa 
i Àsia han mostrat que l’ozó és un oxidant 

potent amb importants efectes respiratoris i 
cardiovasculars, solapats i potenciats amb els 
ocasionats per la contaminació per partícules.

A curt termini  
redueix la funció pulmonar, irrita ulls i 

superfícies mucoses, provoca mal de cap 
i fatiga, indueix naixements prematurs 
en dones gestants i agreuja les malalties 

respiratòries i cardiovasculars, amb resultat 
d’hospitalització o mort.

Han estat determinats mitjançant estudis 
ecològics de sèries temporals.

A llarg termini 
afecta el desenvolupament pulmonar, 

augmenta la incidència i gravetat de l’asma, 
provoca alteracions cognitives semblants 

a l’Alzheimer i incrementa la mortalitat de 
malalts respiratoris i cardiovasculars crònics, 

per EPOC, diabetis i infart.

Han estat determinats mitjançant estudis de 
cohorts.

Els nivells actuals de contaminació atmosfèrica tenen una 
responsabilitat directa sobre la despesa mèdica i de la seguretat 
social, ja que originen nombroses visites hospitalàries, una gran 
necessitat de medicació i moltes baixes laborals:

•	 A l’Estat espanyol, l’OMS i l’OCDE han estimat els costos 
sanitaris derivats de la contaminació atmosfèrica en prop 
de 47.500 milions d’euros en 2010, un 4,4% del Producte 
Interior Brut, al marge dels danys provocats sobre els 
cultius i els ecosistemes naturals.

•	 Encara que els canvis necessaris en els modes de producció 
(en el cas de la contaminació d’origen industrial) impliquen 
un cost, els beneficis són molt majors. En el pitjor dels 
escenaris possibles, els beneficis són entre 1,4 i 4,5 vegades 
majors que els costos.

En situacions d’elevada contaminació per ozó, es recomana 
no realitzar cap tipus d’exercici o d’esforç físic desacostumat 
a l’aire lliure, en les hores centrals del dia i a poqueta nit, 
quan els nivells d’ozó són més elevats.

Aquesta indicació és especialment important per als grups 
més sensibles a la contaminació atmosfèrica, com ara 
infants, persones majors o amb malalties respiratòries o 
cardiovasculars cròniques i dones gestants, i també per a les i 
els esportistes aficionats i de competició.

Mortalitat

Morbilitat

Canvis fisiopatològics

Canvis fisiològics de significació incerta

Molèsties

Proporció de població afectada

Efectes 
adversos 
per a la salut

En els Jocs Olímpics de Los Ángeles, celebrats a l’estiu de 1984, amb uns nivells alts d’ozó, 
l’atleta britànic Steve Ovett va patir sengles col·lapses en les proves de 800 i 1.500 metres; 
va haver de ser hospitalitzat i desenvolupà una asma crònica. Anys més tard, en 2008, 
l’atleta etíop Haile Gebrselassie va renunciar a participar en els Jocs Olímpics de Pequín per 
l’elevada contaminació.

Incidència de l’ozó en la salut (2015)

Recomanacions

efectEs de l’ozÓ
en la saluT

Superació de l’objectiu legal  8h  (120 µg/m3)
Superació de la guia 8h de l’OMS  (100 µg/m3)
Sense superació
Sense dades
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L’ozó interfereix amb els processos fotosintètics i metabòlics de 
la planta, i disminueix el creixement vegetal i la productivitat 
de la planta en forma de llavors, fruits o tubercles, que a més 
contindran menor quantitat de nutrients (sucres, greixos, etc.).

L’ozó provoca també envelliment en els fulles i canvis en la 
floració, fructificació i germinació. A l’igual dels altres éssers 
vius afectat per la contaminació, el debilitament de la planta la 
fa més vulnerable a malalties i plagues.

Els nivells actuals de contaminació per ozó tenen una 
responsabilitat directa en la caiguda de la productivitat 
de cultius com la creïlla, la tomaca, els cítrics, el meló, la 
síndria (meló d’aigua o d’Alger) o el blat, que segons llocs 
i anys pot descendir fins a un 40%, i causar importants 
pèrdues econòmiques.

•	 A Espanya, el Centre ICP ha estimat els costos 
econòmics derivats de la menor producció de dos 
cultius com el blat i la tomaca, per la seua exposició a 
l’ozó, en prop de 800 milions de d’euros en 2000, un 
3,2% del PIB agrícola, al marge dels danys provocats 
sobre els ecosistemes naturals.

•	 L’any 2005, la pol·lució per ozó a l’Índia va reduir les 
collites de blat i arròs en quasi 6 milions de tones, 
al voltant del 9,2% dels cereals necessaris per a 
alimentar la seua població. Es van causar pèrdues de 
més de 1.000 milions de dòlars i es destruí menjar per 
a alimentar 94 milions de persones.

Les plantes són més sensibles quan tenen oberts els 
estomes que permeten l’intercanvi de gasos amb 
l’exterior. Per això l’ozó provoca danys més importants 
quan la planta està en ple creixement, és a dir, en èpoques 
càlides amb disponibilitat d’aigua.

Per això, a més de per a reduir el consum d’aigua, és 
recomanable no regar els cultius a plena llum del dia o 
a poqueta nit, quan els nivells d’ozó són més elevats i 
poden induir majors danys en penetrar pels estomes de 
les plantes.

Efectes en la vegetació

Cost econòmic 
de la contaminació

Recomanacions

Danys en les fulles 
provocats per l’ozó

L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) destaca Itàlia i Espanya com als dos països 
europeus amb majors danys sobre l’agricultura. A l’Estat espanyol estan afectats 122.000 
quilòmetres quadrats, dues terceres parts de la superfície cultivada.

L’ozó troposfèric danya els cultius i els boscos

Indicador
Nombre de zones amb incompliment dels objectius legals d’ozó troposfèric

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Objectiu
Salut 43 51 51 47 44 47

Vegetació 51 53 56 54 55 64

Tipus d’exposició
Exposició a altes concentracions d’ozó durant períodes curts 

de temps. Provoca generalment danys que s’observen a simple 
vista, especialment taques en les fulles, no sempre associats a 

reduccions en el creixement.

Exposició aguda
Exposició a altes concentracions d’ozó durant períodes curts 

de temps. Provoca generalment danys que s’observen a simple 
vista, especialment taques en les fulles, no sempre associats a 

reduccions en el creixement.

Exposició crònica
Es produeix amb concentracions d’ozó baixes o mitjanes 

durant llargs períodes de temps. El seu resultat és l’envelliment 
prematur i la reducció del creixement i la productivitat de les 

plantes, sense que s’observen sempre símptomes visibles.

Incidència de l’ozó en la vegetació (2015)

Fuente: CIEMAT

EFECTES DE l’OZÓ
en la vegetació

Superació de l’objectiu legal  AOT40 (18.000)
Superació de l’objectiu a llarg termini (6.000)
Sense superació
Sense dades
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Recorreguts diaris (interior i internacional) per habitant

Recorreguts diaris de les mercaderies per habitant segons mode de transport

Ports i aeroports

A  pesar de la crisi, el transport al nostre país ha 
crescut de manera desenfrenada, sobretot per l’ús 
del cotxe i el trànsit aeri. L’enorme construcció 

d’infraestructures dels últims anys ha potenciat aquesta 
situació, que entre altres molts problemes origina una 
forta contaminació de l’aire i danys a la nostra salut.

L’automòbil és la major 
font de contaminants 
precursors de l’ozó

Més infraestructures

Espanya és el país europeu amb més 
quilòmetres d’autopistes i autovies. A 
pesar d’això, el Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge (PITVI) preveu 
incrementar aquesta xarxa en 4.700 
quilòmetres més. Les comunitats 
autònomes, per la seua banda, també 
tenen plans absurds per a la construcció 
de noves autovies. Les infraestructures 
animen cada vegada més a l’ús del cotxe 
i això té greus conseqüències en la 
contaminació de l’aire.

La combustió del fueloil i el querosé (els combustibles 
dels vaixells i els avions) provoca emissions de gasos 
nocius per a la salut com els òxids de nitrogen (NO

x
), 

monòxid de carboni (CO), diòxid de sofre (SO
2
) i 

partícules en suspensió (PM
10

). Els ports i aeroports 
són fonts importants de contaminants precursors de 

l’ozó troposfèric en els llocs on es localitzen, i originen 
episodis de superació dels nivells admissibles en 

èpoques de l’any en què augmenta el trànsit marítim i 
aeri i hi ha les condicions meteorològiques propícies.

La ciutat s’escampa
El model de ciutat que continua implantant-se és el de l’anomenada ciutat 
dispersa. La ciutat s’escampa i les urbanitzacions es dispersen pel territori, mentre 
que els distints usos s’allunyen dels centres urbans. Tot el territori s’especialitza: 
zones comercials, àrees d’oci, zones residencials, polígons industrials, etc. 
Amb aquesta estructura urbana tot queda lluny i es fan necessaris molts 
desplaçaments per a satisfer les nostres necessitats quotidianes.

És el peix que es mossega la cua: les noves autovies animen la gent a anar-se’n a 
viure a urbanitzacions allunyades dels centres de les ciutats, però per a desplaçar-se 
cada vegada utilitzen més el cotxe, amb les consegüents congestions i la necessitat 
de noves carreteres, que al seu torn afavoreixen la urbanització d’altres zones…

El cotxe devora la nostra salut
El trànsit és el principal responsable de la contaminació de l’aire de les nostres 
ciutats:

•	 L’automòbil és responsable del 63% de totes les emissions de CO
2
 procedents del 

transport (i junt amb aquestes, de contaminants perillosos per a la nostra salut). 
Aquesta proporció augmenta a les zones urbanes.

•	 El transport per carretera aporta el 37% del total d’emissions d’òxids de nitrogen, 
principals precursors de l’ozó troposfèric.

Les desastroses polítiques actuals de transport i urbanisme fomenten cada vegada 
més l’ús del cotxe, promouen la construcció de més i més carreteres i suposen una 
gran ocupació d’espai públic, i greus dificultats per al transport col·lectiu. 

causes I
el transport

ALTRES

ALTRES

ALTRES

ALTRES
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Àrees amb el risc de mortalitat més elevat

Homes Dones

Centrals tèrmiques
A l’Estat espanyol el 40% de l’electricitat es produeix en 
centrals tèrmiques que utilitzen combustibles fòssils (carbó, 
derivats del petroli i gas).

Les zones pròximes (fins a 30 quilòmetres) a aquestes 
instal·lacions registren sovint concentracions d’ozó 
troposfèric superiors als objectius fixats per la legislació, a 
causa de l’emissió de quantitats ingents d’òxids de nitrogen 
(NO

x
) i, en menor grau, de diòxid de sofre (SO

2
), a causa del 

sofre que contenen els combustibles utilitzats.

Concentració industrial
Gràcies a la percepció social que la contaminació de l’aire és 
molt perjudicial per a la salut de les persones, les indústries 
han anat allunyant-se dels nuclis de població.

No obstant això, hi ha punts de la geografia peninsular on la 
concentració d’indústries crea greus problemes de contamina-
ció de l’aire.

Al Campo de Gibraltar (Cádiz), Camp de Tarragona, Avilés (As-
turies), Puertollano (Ciudad Real), Bailén (Jaén), Huelva, Carta-
gena (Murcia) o la zona ceràmica de Castelló, les instal·lacions 
industrials suposen un greu problema per a la salut pública.

M olts tipus d’indústries causen problemes de contaminació atmosfèrica molt 
aguts. Aquests problemes són més greus en les zones on es concentren factories 
contaminants.

L’altra gran causa 
de la contaminació per 
ozó és el sector industrial

Les pitjors, les de carbó
Tenim el dubtós honor de tenir a l’Estat algunes de les 
instal·lacions de combustió més contaminants de tot Europa: 
les centrals tèrmiques de carbó de Compostilla (León), 
Carboneras (Almeria), As Pontes (Galicia) i Andorra (Teruel). 
Segons les últimes declaracions d’emissions contaminants, la 
central de Compostilla emet 11.300 tones anuals d’òxids de 
nitrogen (NO

x
), la central de Carboneras emet 10.200 tones  i 

les centrals d’Andorra i As Pontes un poc més de 9.000 tones 
cadascuna.

En la taula es poden observar les centrals tèrmiques 
espanyoles que més contaminen. 

causes II
la indústria

Les 15 centrals tèrmiques espanyoles més contaminants 

Ordre (1) Planta Província Empresa Potència (2)
Emissions en 2015 (3)

CO2 NOx SO2

1 Compostilla León ENDESA 1.200 4.230 11.300 12.600
2 Carboneras Almería ENDESA 1.159 6.430 10.200 14.800
3 As Pontes A Coruña ENDESA 1.469 7.540 9.530 10.400
4 Andorra Teruel ENDESA 1.101 4.663 9.488 36.157
5 Aboño Asturias EDP Energía 916 7.550 9.040 8.490
6 La Robla León GN Fenosa 655 2.590 7.740 5.220
7 Narcea Asturias GN Fenosa 596 936 7.050 1.260
8 Meirama A Coruña GN Fenosa 580 3.020 5.980 9.730
9 Los Barrios Cádiz Viesgo 589 3.500 5.520 3.250

10 Soto Asturias EDP Energía 604 2.920 5.390 5.070
11 Velilla León Iberdrola 516 1.780 4.740 3.790
12 Anllares Baleares GN Fenosa 365 792 4.190 6.360
13 Alcudia Asturias ENDESA 746 1.978 2.396 4.150
14 Lada Asturias Iberdrola 358 1.300 3.520 2.040
15 Puentenuevo Córdoba Viesgo 324 1.590 2.630 1.920

(1) Segons les emissions de NOx. (2) Potència en megawatts elèctrics. (3) Emissions de NOx i SO2 en tones i de CO2 en milers de tones

LA SEUA PART DE RESPONSABILITAT
Depenent del tipus d’indústria i de la tecnologia utilitzada, s’emeten grans quantitats dels 
contaminants atmosfèrics precursors de l’ozó:

•	 Compostos orgànics volàtils (COV): la meitat de les emissions d’aquests gasos provenen de 
l’ús de dissolvents en instal·lacions industrials de diferent naturalesa, sobretot les de fabricació 
i ús de pintures, tintes, coles i adhesius.

•	 Òxids de nitrogen  (NOx): el 40% són emesos per la indústria, sobretot per les grans 
instal·lacions de combustió, que durant alguns anys (2000, 2002, 2004, 2005...) van 
superar, en conjunt, el sostre nacional d’emissió d’aquests contaminants marcat per la llei.
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Les Administracions autonòmiques i 
locals han d’aplicar plans 
de reducció de la contaminació

La legislació sobre qualitat de l’aire vigent a l’Estat espanyol sorgeix de la transposició de 
la normativa europea. No obstant això, fins ara aquesta legislació ha estat incapaç de 
garantir la protecció de la salut de la població.

A partir de 2010 són de compliment obligatori 
els valors objectiu per a protegir la salut humana 
(menys rigorosos que els recomanat per l’OMS) i per 
a protegir la vegetació.

•	 Quan s’arriba als llindars d’informació o d’alerta (nivell a partir del 
qual una exposició de breu durada suposa un risc per a la salut), 
l’Administració ha d’aplicar plans d’acció a curt termini i informar la 
població.

•	 En superar-se els valors objectiu (nivell que haurà d’aconseguir-se en 
un moment determinat), l’Administració ha de posar en funcionament 
plans de millora de la qualitat de l’aire, elaborats prèviament, per a 
reduir la contaminació.

Contingut de la legislació espanyola sobre l’ozó

Objectius per a protegir la salut davant de l’ozó

Contaminació punta Contaminació mitjana

Període 1 hora 8 hores

Nivell d’ozó (1)
240 (llindar d’alerta) 120 (valor objectiu) (2)

180 (llindar d’informació) 100 (guia de l’OMS)

Mesures Mesures d’urgència Mesures permanents

Plans Plans d’acció Plans de millora

(1) El nivell d’ozó s’expressa en micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire (μg/m3) (2) No es pot superar més de 25 dies a l’any, com a mitjana de tres anys consecutius

QUÈ EN DIU 
la llei?

DIRECTIVA EUROPEA SOBRE QUALITAT DE L’AIRE
La Unió Europea elabora des de mitjan dècada dels 90 diverses normes per a 
millorar la qualitat de l’aire:

•	 La Directiva mare, la 1996/62/CE, establia els contaminants que calia 
mesurar, els sistemes per a mesurar-los i l’obligació de designar autoritats 
responsables d’assegurar la qualitat de l’aire i la informació al públic.

•	 Posteriorment es van redactar diverses directives filles que fixaven límits a 
diversos contaminants, una de les quals estava dedicada a l’ozó troposfèric.

•	 Al maig de 2008 va entrar en vigor la Directiva 2008/50/CE, que reuneix 
les normes de totes les anteriors i les actualitza d’acord amb l’experiència 
adquirida en els últims anys.

LEGISLACIÓ ESPANYOLA SOBRE QUALITAT DE L’AIRE
Cap de les directives europees van ser transposades a la legislació espanyola en el termini convingut, i fins 
i tot va haver-hi una sentència contra el Govern espanyol per negar-se a precisar quines eren les autoritats 
encarregades de vigilar la qualitat de l’aire.

Actualment estan en vigor la Llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera i el Reial Decret 
102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que designen les comunitats autònomes com a 
responsables de la qualitat de l’aire als seus territoris respectius.

INCOMPLIMENTS
•	 Les superacions dels límits de contaminació fixats per la llei són molt freqüents.
•	 La forma en què es presenta la informació de les dades de contaminació i les superacions no és adequada, ja 

que no és fàcilment accessible ni intel·ligible per a la gent.
•	 No hi ha plans d’acció ni plans de millora per a lluitar contra la contaminació o no es posen en pràctica.
Evidentment, l’existència d’una legislació sobre qualitat de l’aire, sobretot si no s’obliga a complir-la, no és 
prou garantia perquè puguem respirar un aire net.
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Com és la informació? 
Les comunitats autònomes són les administracions designades 
per a gestionar la qualitat de l’aire dins del seu territori. També 
estan obligades per la legislació a oferir les dades sobre la 
contaminació.

Actualment la informació que ofereixen les comunitats 
autònomes sovint és incompleta, confusa, heterogènia i 
irregular. Així, moltes vegades el ciutadà rep una informació 
sobre l’estat de l’aire que respira que no es correspon amb la 
realitat, o és molt difícil d’interpretar.

La participació ciutadana és un element essencial de tot estat social democràtic i de dret. Els 
ciutadans tenen el dret a ser informats convenientment dels temes relacionats amb el medi 
ambient i la salut.

Necessitem informació 
per a poder actuar 
en conseqüència

Com presentar les dades 
de contaminació
La informació sobre la contaminació de l’aire ha de permetre 
que la gent tinga una imatge clara i ràpida de l’estat de 
l’aire que respira. Depenent de si l’aire es troba en bones 
condicions o no, les persones podran actuar en conseqüència. 
Per exemple, un dia de molta contaminació pot ser més 
saludable quedar-se a casa que fer exercici a l’aire lliure.

Les comunitats autònomes han de presentar les dades de 
la contaminació de l’aire de forma clara, d’acord amb la 
legislació (Llei 34/2007) i comparades amb els límits que 
aquesta estableix, cosa que poques vegades ocorre.

Així mateix, i per a facilitar el coneixement i la comparació 
de les dades de tot el territori, haurien de ser presentades 
segons un model únic per a totes les comunitats  autònomes.

On presentar les dades 
de contaminació
La gent ha de poder accedir a les dades de la contaminació 
de l’aire sense molt d’esforç. Les maneres més útils per a 
això són:

•	 Pàgines web de comunitats autònomes i ajuntaments.

•	 Mitjans de comunicació públics: ràdios i televisions.

•	 Mitjans de comunicació privats: premsa, ràdio i televisió.

•	 Panells informatius en llocs amb gran afluència de persones 
(parcs, places, poliesportius, etc.).

•	 Missatges directes a persones afectades per malalties 
respiratòries, persones ancianes i tots aquells interessats.

informació 
al públic

DRET A LA INFORMACIÓ I LA PARTICIPACIÓ
•	 La Declaració de Rio  (1992) va marcar una fita en aquest tema: “La millor manera de tractar 

les qüestions ambientals és amb la participació de tots els ciutadans interessats. Tota persona 
haurà de tenir accés adequat a la informació sobre el medi ambient, i també l’oportunitat de 
participar en els processos d’adopció de decisions. Haurà de proporcionar-se accés efectiu als 
procediments judicials i administratius”.

•	 La Llei d’Aarhus (2006) és la transposició del Conveni del mateix nom (1998) a la legislació 
espanyola. Suposa una notable millora en el dret d’obtenir informació sobre medi ambient i en 
les possibilitats de participació en procediments relacionats amb el medi ambient (avaluació 
ambiental, etc.), tant per als ciutadans com per als grups ecologistes i altres ONG.
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La llei obliga les comunitats autònomes a adoptar 
les mesures necessàries, a curt i llarg termini, per 
a garantir que la contaminació de l’aire no supera 

els límits legals ni els llindars d’alerta. No obstant 
això, fins ara aquests plans o no existeixen o són poc 
eficaços.

Les comunitats autònomes a penes posen en 
marxa mesures contra la contaminació

Com es coneixen els nivells 
de contaminació
L’avaluació de la qualitat de l’aire s’ha de realitzar amb mesuraments directes 
d’ozó i dels seus precursors en llocs fixos. Aquests mesuraments es duen a 
terme mitjançant estacions de mesurament de la contaminació.

La quantitat d’estacions de mesurament i els llocs on han de ser col·locades 
també estan regulats per la llei, i depenen sobretot de la distribució de la 
població.

A més, hi ha una garantia de qualitat de les dades de contaminació. Han de 
mesurar-se més del 90% de les dades durant la primavera i l’estiu per tal 
d’assegurar un bon coneixement de l’estat de l’aire.

Què fer si se superen els valors objectiu
Quan se superen els valors objectiu d’ozó (nivell que haurà d’aconseguir-se 
en un moment determinat), les administracions competents han d’adoptar 
plans de millora de la qualitat de l’aire per a restablir uns nivells inferiors 
als límits permesos.

Els plans identificaran les fonts d’emissió, quantificaran els objectius de 
reducció de la contaminació, indicaran les mesures o els projectes de 
millora i el calendari d’aplicació, i integraran plans de mobilitat urbana i 
plans de transport d’empresa amb vista a fomentar els modes de transport 
menys contaminants.

Què fer si se superen els llindars 
d’informació i alerta
Quan se superen o es preveja que van a superar-se els llindars d’informació 
i alerta (nivell a partir del qual una exposició breu suposa un risc per a la 
salut), les administracions competents adoptaran les mesures d’urgència 
necessàries i informaran la població dels nivells assolits o previstos i de les 
mesures que van a adoptar-se.

En els plans d’acció a curt termini es poden incloure mesures de control 
o de supressió de certes activitats que empitjoren significativament la 
qualitat de l’aire. Entre aquestes activitats està el trànsit, el principal 
causant de la contaminació de l’aire a les ciutats.

Manteniment i millora 
de la qualitat de l’aire
Les administracions competents (les comunitats 
autònomes i els grans ajuntaments) són les 
responsables de dur a terme les mesures necessàries 
per a mantenir una qualitat de l’aire adequada.

Així mateix, quan se superen o hi haja risc 
de superar els objectius i llindars legals de 
contaminació, han d’elaborar, amb participació de 
la població, plans de millora de la qualitat de l’aire i 
plans d’acció a curt termini.

plans 
contra la contaminació
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Menys 
infraestructures

La construcció de noves autovies i 
autopistes fomenta la utilització del 
cotxe. Per tant, cal establir mesures que 
aturen el model urbanístic dispers i de 
construcció d’autovies.

En aquesta situació de creixement de 
l’ús del cotxe cal:

•	 Reduir les necessitats de mobilitat de 
les persones, amb la creació de ciutats 
més compactes.

•	 Invertir la tendència actual 
de dispersió de de l’habitatge 
unifamiliar, que provoca una 
utilització intensa del cotxe.

•	 Moratòria per a les autovies i les noves 
urbanitzacions allunyades dels centres 
urbans.

La velocitat 
no perdona
La velocitat dels cotxes augmenta 
l’emissió de contaminants a l’aire. 
Baixar de 120 km/h a 90 km/h 
suposa reduir un 25% el consum de 
gasolina i també, per tant, l’emissió 
de contaminants. Per a evitar aquesta 
situació cal establir límits de velocitat 
inferiors als actuals:

•	 100 km/h en les grans vies de 
comunicació (autovies, autopistes, etc.).

•	 80 km/h en les vies d’accés de les ciutats.

•	 30 km/h en les àrees residencials.

•	 Fer complir en les ciutats el límit 
obligatori de 50 km/h.

Millors cotxes 
no asseguren millor aire

És cert que hi ha hagut millores 
tecnològiques importants en els 
combustibles i en l’eficiència dels 
motors, però la major part d’aquestes 
millores s’han vist anul·lades per 
l’enorme increment de l’ús de 
l’automòbil: entre 1992 i 2007 el 
creixement del transport per carretera a 
l’Estat espanyol ha sigut d’un 68%.

Un altre canvi explica també la situació 
actual: cada vegada es venen més 
vehicles dièsel que de gasolina. I els 
dièsel són els principals emissors de 
partícules i d’òxids de nitrogen.

Menys cotxes
Calen mesures que dissuadisquen de l’ús 
de l’automòbil. Com menys cotxes circulen, 
menor serà l’emissió de contaminants.

•	 S’ha de controlar i informar de les emissions 
dels automòbils i del risc a què es veuen 
exposats els ocupants dels vehicles.

•	 És imprescindible limitar el trànsit motoritzat 
en moments de risc de superació dels nivells 
de contaminació admissibles.

•	 Limitar la construcció d’aparcaments en els 
centres urbans, i exigir el compliment estricte 
de la normativa de circulació, especialment pel 
que fa a l’estacionament.

Altres mesures són: 
•	 Restringir l’accés dels 

cotxes al centre de les 
ciutats.

•	 Exigir als fabricants 
d’automòbils l’aplicació 
de la millor tecnologia 
disponible per a reduir 
al màxim l’emissió de 
contaminants.

•	 L’adequació dels vehicles 
i els vials als límits de 
velocitat legals, etc.

Hem d’optar entre continuar usant en excés el cotxe o respirar aire net. Com que l’automòbil és el 
principal causant de la contaminació de l’aire de les nostres ciutats, totes les solucions a aquest 
greu problema de salut pública passen per restringir-ne l’ús de manera decidida.

Cal reduir l’ús del principal 
contaminant de l’aire: l’automòbil
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alternatives I
restriccions al cotxe
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Un model de transport alternatiu a l’actual ha d’ajustar-se a criteris de sostenibilitat. La 
mobilitat sostenible ha d’afavorir el desplaçament de vianants i bicicletes, i fomentar 
el transport públic.

Hem de promoure una mobilitat 
que no perjudique la nostra salut

Els centres, per a la gent
El trànsit en el centre de les ciutats és molt ineficient, els embossos són constants i els problemes de 
contaminació molt greus. A més, molts d’aquests desplaçaments en les ciutats no són necessaris. 
Per exemple, la meitat dels viatges amb cotxe dins de les ciutats recorren trajectes de menys de 3 
km, una distància que fàcilment es pot cobrir caminant o amb bicicleta.

Està demostrat que la limitació de l’accés dels cotxes al centre de les ciutats suposa un augment de 
la qualitat de vida dels ciutadans, entre d’altres motius, per la reducció de la contaminació de l’aire. 
Aquest és el cas d’algunes ciutats europees com Londres, Praga o Milà, on s’ha restringit l’entrada al 
centre de la ciutat, i de Berlín o Copenhaguen, entre molts altres exemples possibles, on s’han creat 
zones importants per a vianants.

Més vianants i més bicis 
Els modes més naturals i sostenibles de moure’s dins de les poblacions són caminar i anar amb 
bicicleta. No podem oblidar que tots som vianants, encara que de vegades utilitzem altres 
mitjans de transport.

Per a promoure la marxa a peu o amb bicicleta cal:

•	 Augmentar les àrees de vianants i facilitar la marxa a peu a les ciutats, de manera que es 
puga accedir a més llocs sense haver de sortejar obstacles.

•	 Crear i protegir espais per a la circulació i l’estacionament de bicicletes.

•	 Admetre les bicicletes en tots els transports públics.

Millor transport públic
Quan les distàncies a què hem de desplaçar-nos augmenten i es fa difícil cobrir-les a peu 
o amb bicicleta, els mitjans de transport més eficients i respectuosos amb el medi ambient 
i la salut de les persones són els transports col·lectius públics. És evident que una vegada 
que es restringeix la utilització del cotxe privat, les persones han de comptar amb una 
opció alternativa.

Algunes maneres de donar suport al transport públic són:

•	 Estimular l’ús dels transports públics, sobretot els menys contaminants i més eficients 
energèticament.

•	 Millorar les xarxes de transport públic perquè es puga accedir a un important nombre de 
llocs.

•	 Augmentar la qualitat dels serveis i les freqüències de pas.

•	 Revertir el finançament que ara es destina al transport per carretera per a millorar el 
transport públic.

•	 Introduir nous mitjans de transport públic col·lectiu poc utilitzats al nostre país, com el 
tramvia (només on es puguen garantir ocupacions elevades).

Tot això ha d’anar acompanyat de campanyes d’informació sobre els avantatges del transport 
públic i sobre els riscos i costos d’un ús excessiu del cotxe.

alternatives II
mobilitat sostenible
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Economia circular 
El nostre sistema de producció i consum es caracteritza, en 
primer lloc, per basar el seu funcionament no en l’energia solar 
directa (universal, renovable i neta) sinó en els combustibles 
fòssils, localitzats, limitats i bruts; i en segon lloc per realitzar un 
consum de materials no en cicle tancat (reciclant-los de forma 
contínua) sinó en cicle obert, que fa que s’expandisquen les 
necessitats i es genere el problema dels residus.

Podem reduir el balafiament i la contaminació aproximant 
l’economia al funcionament dels ecosistemes naturals, reduint 
el nostre consum de materials i energia (millorant també 
la seua eficiència) i recirculant els fluxos residuals generats 
segons la prioritat de les famoses 3R (reduir, reutilitzar i 
reciclar, per aquest ordre).

Energies renovables 
i estalvi energètic 
Atés que les emissions industrials d’òxids de nitrogen (NO

x
), 

precursors de l’ozó, procedeixen majoritàriament de les 
centrals termoelèctriques de carbó, és evident que hem de 
començar per tancar-les gradualment, substituint-les per 
energies netes.

L’Estat espanyol té unes condicions envejables per a les 
energies renovables. De fet, a pesar dels obstacles de les grans 
elèctriques, el 40% de l’electricitat que consumim procedeix 
del vent, el sol o l’aigua. Però encara no podem prescindir dels 
combustibles fòssils.

Per això, en un planeta limitat i finit són essencials l’estalvi i 
l’eficiència energètica: aïllant els nostres edificis, o reduint el 
consum d’electricitat i calor.

Per a reduir la contaminació de la indústria, hem de combinar una producció neta, basada 
en energies renovables i cicles tancats de materials no tòxics, amb el consum responsable 
d’uns recursos naturals sempre escassos.

Com reduir la contaminació de la indústria?

Millors tècniques disponibles 
Amb l’aprovació en 1996 de la Directiva de Prevenció i Control 
Integrats de la Contaminació (IPPC) es va posar en marxa un 
procés d’adopció de les millors tècniques disponibles en la 
indústria, per a reduir el seu impacte en l’aire i l’aigua.

Les indústries metal·lúrgiques, de materials de construcció 
i químiques poden rebaixar les emissions de contaminants 
precursors de l’ozó utilitzant combustibles més nets, evitant 
les fugues accidentals i filtrant les emissions gasoses.

Substituir els dissolvents orgànics 
Com que la meitat de les emissions totals de compostos 
orgànics volàtils (COV), precursors de l’ozó, procedeixen 
de l’ús de dissolvents orgànics utilitzats en pintures, tintes, 
coles i adhesius, és essencial substituir-los per substàncies no 
tòxiques i sense emissions de COV.

Les pintures i tintes a l’aigua, sense dissolvents orgànics, són 
la millor alternativa per a reduir les emissions de COV, en 
la indústria i en les nostres cases, i també per a evitar l’ús de 
substàncies tòxiques com el benzé, el tolué i el xilé, que s’estan 
utilitzant com a dissolvents.

alternatives III
producció neta
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