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JUNY 2013 SÈRIE 3, Exercici 4B 

COTXE OFICIAL  

[2 punts]       L’Ajuntament de Sinera de Mar té un cotxe oficial que funciona 
amb gasoil, que té més de quinze anys d’antiguitat i que emet 350 g de CO2 
cada 100 km. El regidor de l’Àrea de Mobilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament 
ha sentit parlar de l’Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya 2010-
2015 (IVECAT) i proposa al Ple de l’Ajuntament de substituir el cotxe antic per 
un de nou i elèctric. 

 1. Responeu a les qüestions següents: 

 a) Anomeneu tres contaminants atmosfèrics que produeixen els cotxes que 
utilitzen combustibles fòssils. [0,3 punts] 

 S’han de citar tres contaminants entre els següents: 

 Diòxid de carboni. 

Monòxid de carboni. 

Hidrocarburs. 

Òxids de sofre (SO2, SO) 

Òxids de nitrogen (NO2, NO) 

Partícules sòlides en suspensió (PSS). 

 0,10 punts per cada contaminant correcte 

 b) Esmenteu dos avantatges de la substitució de vehicles que consumeixen 
combustibles fòssils per vehicles elèctrics. [0,4 punts] 

 S’han d’esmentar dos avantatges entre els següents: 

 Disminució d’emissió de CO2. 

Disminució de gasos contaminats de l’atmosfera. 

Disminució de la demanda de petroli. 

Major eficiència energètica. 

Reducció de la contaminació acústica. 

Millor visibilitat en les ciutats. 

Millora en la salut de les persones. 
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0,20 punts per cada avantatge correcte 

  

c) Per què no podem considerar que els vehicles elèctrics són totalment «nets» 
i que no causen cap impacte sobre el medi? Justifiqueu la resposta. [0,3 punts] 

 No. Les emissions de CO2 del cotxe elèctric són un valor teòric que resulta de 
calcular l’energia elèctrica consumida en la fabricació del vehicle i la 
procedència de l’energia elèctrica que consumeix . 

 0,1 punts per respondre negativament a la pregunta. 

0,2 punts per justificar correctament la pregunta. 

  

2. Responeu a les qüestions següents:  [1 punt] 

 a) El regidor de Mobilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sinera de Mar té 
un informe en què s’indica que durant l’any 2012 el cotxe oficial va recórrer un 
total de 15.000 km. Sabent que aquest cotxe emet 350 g de CO2 cada 100 km, 
calculeu les tones de CO2 que ha emès.    [0,25 punts] 

 Total 15000 km multiplicat per 350 g CO2 per cada 100 km dóna 525000 g 
CO2, és a dir 0,525 tones CO2. 

 0,25 punts pel càlculs i resultats correctes 

0,1 punts pel plantejament correcte i resultat incorrecte 

 b) L’Ajuntament de Sinera de Mar ha pres la decisió de substituir el cotxe antic 
per un cotxe nou elèctric de la marca TAES que emet 115 g de CO2/100 km. 
Calculeu el percentatge de reducció d’emissions de CO2 respecte al cotxe 
anterior per al mateix quilometratge. [0,5 punts] 

 El càlcul de reducció de CO2 el poden calcular directament sobre els grams de 
CO2 emesos cada 100 km. També s’accepta el càlcul sobre els grams emesos 
totals. 

 Total 15000 km multiplicat per 115 g CO2 cada 100 km dóna 172500 g CO2, 
és a dir 0,172 tones CO2. 

 Percentatge de reducció: 0,525 – 0,172 / 0,525 = 0,67 x 100 = 67% 

 Percentatge de reducció: 350 – 115 / 350 = 0,67 x 100 = 67% de reducció 
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0,5 punts pel càlculs i resultats correctes 

0,1 punts pel plantejament correcte i resultat incorrecte 

  

c) L’Ajuntament de Sinera de Mar forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat i considera que amb aquesta mesura es manifesta la 
importància dels municipis en la prevenció del canvi climàtic i en l’assoliment 
dels objectius que marca el Protocol de Kyoto. Què és el Protocol de Kyoto i 
quin és l’objectiu d’aquest protocol? [0,25 punts] 

  

El protocol de Kyoto és una Conferència Mundial sobre el Canvi Climàtic 
celebrada a Kyoto (Japó) el 1997. En el protocol de Kyoto, signat el 1997, es va 
fixar com a objectiu la reducció en un 5,2% de mitjana fins a l’any 2012 de les 
emissions de CO2 a l’atmosfera, als països desenvolupats, respecte a les 
emissions del 1990. 

  

0,1 punts per dir correctament què és el protocol de Kyoto 

0,15 punts per justificar correctament l’objectiu 

  

  

  
 


