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INTRODUCCIÓ
Els vehicles són un mitjà de transport que s'ha vist incrementat
al llarg dels anys. A més, és una de les principals fonts d'emissió
de gasos d'efecte hivernacle, agreujant l'escalfament global i
produint greus problemes per a la salut i el medi ambient.
És per aquesta raó que s'ha volgut fer referència a l'evolució
que han tingut aquestes emissions d'una banda, pel que fa al
transport per carretera i per altra banda, respecte la via
ferroviària.
L'objectiu ha estat fer una comparativa de les emissions de CO2
eq generades a nivell nacional, europeu i mundial.

RESULTATS I CONCLUSIONS
A nivell nacional: tendència cap a l’augment d’emissions de
CO2 equivalent des del 1990 fins al 2006, any en el qual
comencen a disminuir fins un mínim al 2012 amb un valor de
75Tg (milions de tones).
A nivell europeu: Espanya representa aproximadament un 710% de la totalitat de les emissions produïdes per vehicles
(transport per carretera i ferrocarrils).
A nivell mundial: De les emissions mundials en CO2 eq dels
gasos d’efecte hivernacle al voltant d’un 2,50% representarien
les emissions per vehicles europeus i aproximadament el
0,25% representaria les emissions a nivell nacional .

Emissions de CO2 eq a nivell nacional respecte les de la UE

Emissions de CO2 eq a nivell mundial

El cotxe és el mitjà de transport que més contribueix a la
petjada de carboni en Espanya, seguit pel tren i l’autobús. La
bicicleta és el vehicle més sostenible de tots.
A Espanya, des del 1990 al 2015 s’ha seguit una tendència en
augmentar les emissions, arribant al punt més alt a l’any 2007,
després va haver una disminució causada per la crisi
econòmica i per un augment de la consciencia ambiental.
Al conjunt d’Europa hi ha una despesa més gran en consum
d’energia a les llars que no pas al transport, aquest fet es degut
a l’elevat ús de calefacció i llum que es produeix a la majoria de
països europeus pel clima que presenten.
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