
1.2 La contaminació atmosfèrica a Catalunya 

 
Algunes zones de Catalunya no s’escapen de la situació d’atmosfera contaminada de 
molts països del nostre entorn, fonamentalment la zones de grans concentracions 
urbanes com l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les grans ciutats. Aquesta 
contaminació és força elevada per dos contaminants que són  productes típics de la 
contaminació produïda pel trànsit i la indústria, són  el diòxid de nitrogen NO2 i les 
partícules en suspensió de mida petita, menors de 10 micres PM10. 
Així en l’estudi del CREAL que analitza els beneficis per a la salut de la reducció de la 
contaminació1  diu: L’exposició mitjana anual de la població a les PM10 es va estimar 
prop dels 50 µgr/m3 pels 57 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, el que 
suposa uns 4 milions d’habitants.  
 
Recordem que la Unió Europea donava un temps fins el 2010 per assolir el valor mitjà 
anual  dels dos contaminants,  per sota dels 40 µgr/m3, mentre que l’OMS és més 
estricta i recomana que per tenir certa garantia de que no hi hauran riscos importants 
per la salut, la mitjana anual hauria de ser per sota dels 20 µgr/m3. Per comparar la 
nostra situació amb la d’altres ciutats importants vegis la taula n.4,  en la que s’observa 
ciutats amb nivells de PM10 per sota de 30 µgr/m3 és a dir, estan molt bé: Estocolm, 
Londres, Ciutat del Cap, Tokio,  altres ciutats que estan molt malament, i Barcelona 
que està entre mig, com Ciutat de Mèxic, Roma, Praga. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Els beneficis per la salut pública de la reducció de la contaminació atmosférica a làrea metropolitana de 
Barcelona. Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental. www.gencat.cat/mediambient/atmosfera   

 
Ciutat i  Mitjana anual de concentracions PM10 (µg/m3) 

 
Nova Deli 160 
El Caire 150 
Lima 110 
Praga 60 
Seul 60 
Barcelona 55 
Roma 55 
Ciutat de Mèxic 55 
San Diego 50 
São Paulo 49 
Los Angeles 48 
Oslo 45 
Tokio 30 
Nova York 25 
Ciutat del Cap 25 
Londres 25 
Estocolm 20 

 



Taula 4. Mitjana anual de les concentracions de PM10  observades a algunes ciutats del món 
Font:  OMS. Directrius sobre la qualitat de l’aire. Actualització global 2005. Font informe del CREAL citat 
(Encara que podríem tenir dubtes sobre la fiabilitat i homogeneïtat de les dades entre les diferents xarxes 
de detecció). 
 
La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica és un sistema de 
detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants. Va ser creada per la Llei 
22/1983, de 21 de novembre, definida per l’Ordre de 20 de juny de 1986 i està adscrita 
administrativament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i 
té una estructura piramidal amb la base formada pels punts de mesurament i el vèrtex 
en el Centre Receptor i Coordinador de Dades. 
 
L’objectiu principal d’aquesta xarxa és vigilar la qualitat de l’aire, és a dir, obtenir els 
nivells de concentració a l’aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant 
els resultats de les mesures que s’obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per 
solucionar els problemes originats per la contaminació atmosfèrica. Així doncs, la 
Xarxa és de gran utilitat principalment per: 
 
- Conèixer l’evolució dels nivells de qualitat de l’aire en el temps i en el territori 
- Informar als ciutadans de l’estat de la qualitat de l’aire i de la seva evolució 
- Emprendre actuacions de sanejament en zones on se superin els nivells de qualitat 
de l’aire o es constati que hi ha un risc de superació 
- Elaborar els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori (instrument orientador de 
la planificació territorial) 
- Complir l’actual normativa en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric. Les 
normes que regulen la qualitat de l’aire estableixen com un dels sistemes d’avaluació 
del medi atmosfèric la mesura dels contaminants atmosfèrics en immissió 
- Localitzar focus emissors de contaminants atmosfèrics i disposar d’informació per 
valorar la seva incidència potencial 
  



 
Els valors legislats en qualitat de l’aire actualment són: (els números de les taules 
corresponen als documents d’origen) 
 
 

 

 

 

 
Atenent les dades de qualitat de l’aire i la normativa europea i catalana sobre protecció 
de l’ambient atmosfèric, en data 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el Decret 226/2006, que declarava diferents municipis de la Regió 
Metropolitana de Barcelona com a “Zones de Protecció Especial” de l’ambient 
atmosfèric pels contaminants òxids de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres. 



Els municipis declarats zona de protecció especial són: 
 

Zona 1  (NO X, PM10) Zona 2  (PM 10) 
Castelldefels Martorell 
Cornellà de Llobregat El Papiol 
El Prat de Llobregat Pallejà 
Esplugues de Llobregat Sant Andreu de la Barca 
Gavà Badia del Vallès 
Molins de Rei Barberà del Vallès 
Sant Feliu de Llobregat Castellbisbal 
Sant Joan Despí Cerdanyola del Vallès 
Sant Just Desvern Montcada i Reixac 
Sant Vicenç dels Horts Ripollet 
Viladecans Rubí 
Badalona Sabadell 
Barcelona Sant Cugat del Vallès 
L’Hospitalet de Llobregat Sant Quirze del Vallès 
Sant Adrià de Besòs Santa Perpètua de Mogoda 
Santa Coloma de Gramenet Terrassa 
  Granollers 
  La Llagosta 
  Martorelles 
  Mollet del Vallès 
  Montmeló 
  Montornès del Vallès 
  Parets del Vallès 
  Sant Fost de Campsentelles 

 
En data 10 de juliol de 2007, el Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 152/2007 
va aprovar el pla d’actuació que recull les 73 mesures que s’han d’adoptar per millorar 
la qualitat de l’aire als 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats 
zones de protecció especial d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, el conseller d’Economia i Finances, la consellera de Salut i d’acord amb el 
Govern. 
Aquestes 73 mesures estan distribuïdes en diferents sectors: 
• Prevenció: 10  

• - Indústria: 27  
• - Energia: 4  
• - Transport terrestre: 6  
• - Transport marítim: 8  
• - Transport aeri: 3  
• - Sector domèstic: 4 

• Sensibilització: 11 
 
 
Es va crear una Comissió Interdepartamental” coordinada pel Departament de Medi 
Ambient, amb Política Territorial, Salut, Innovació Universitat i Empresa, Interior, a més 
de d’Institut Català de la energia i l’Autoritat Metropolitana del Transport. Aquesta 
comissió va redactar el Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire a les zones 
de protecció especial2, pla que va ser aprovat amb el Decret 152/2007 el 10 de juliol, 

                                                 
2 Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire. www.gencat.cat/mediambient/atmosfera  



Decret que s’ha hagut de prorrogar amb el 203/2009 ja que encara no s’havien pogut 
executar totes les 73 mesures del pla i no s’assolien encara al 2009 els objectius de 
qualitat de la Unió Europea. 
 
El departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) avalua la qualitat de l’aire 
mitjançant la xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica, són  141 
estacions de mesura, seguint els contaminants: NOx, CO, SO2, PM10, PM2,5, metalls, 
HPA i O3. La normativa europea fixa els límits dels contaminants que pels NO2 i PM10 
són  els de les taules de la pagina 17.  
 
El límit de mitjana anual per les PM2,5 per la Unió Europea es de 25 µgr/m3 , mentre 
que l’OMS recomana un màxim de 10 µgr/m3 i als EUA han posat el límit a 15 (alguns 
estat com Califòrnia, són encara més restrictius) . 
 
Pel que fa a les fonts de contaminació a les zones del pla i la seva contribució als 
nivells d’exposició es pot veure la taula.1 d’aquest capítol d’atmosfera de l’Informe. En 
front del diagnòstic el pla contempla 73 mesures agrupades en 8 àmbits2: Prevenció, 
transport, port, aeroport, Indústria (23 activitats concretes, 3 sectors: extractives, 
formigoneres i asfàltiques) energia (4 centrals tèrmiques i avaluar cogeneració i 
combustió industrial) domèstic (calderes i electrodomèstics) i sensibilització. 
 
A principis del 2009 el Departament de Medi Ambient i Habitatge, publica un informe 
de seguiment del pla de millora3, analitzarem aquí algunes mesures importants: 
1 de gener de 2008 s’implanta la limitació de velocitat a 80 Km/h a 80,7 Km de vies 
ràpides d’accés a Barcelona, i el 15 de gener de 2009 es posa en marxa el sistema de 
gestió de velocitat variable a l’autovia de Castelldefels i a l’autopista de Garraf.  
 
L’avaluació ambiental l’ha realitzat la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquesta 
mesura ha comportat als 11 primers mesos de 2008 la reducció de les emissions tant 
per la disminució de la velocitat com pel descens de la congestió: reducció mitjana de 
les emissions d’un 11% tan per NO2 com per PM10  (pel període dels tres darrers 
mesos de l’avaluació la reducció d’emissions va ser del 13,2%, aquest 3% superior 
s’atribueix a la crisi econòmica que es va començar a fer visible en aquests mesos). 
 
A més, aquesta mesura, va permetre baixar els accidents en un 23,6%  i els danys per 
la salut derivats, descens de 36,3% de morts i 19,5% de ferits greus, a les vies on es 
va aplicar. S’estima a més, una reducció de la contaminació acústica de fins a 3dB 
(que vol dir com si s’hagués reduït a la meitat  el número de vehicles circulant). 
 
Per avaluar la millora en els nivells d’exposició de les persones que han comportat fins 
el 2009 les mesures del pla, hem fet una anàlisi de les mesures de PM10 i NO2 de les 
estacions de la xarxa en les zones d¡actuació del pla i en les altres zones de 
Catalunya, comparant les estacions que superaven els 40 µgr/m3 en el any 2006 
(abans del pla) i el 2009 (dades extretes de la web del departament de Medi Ambient. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Informe de seguiment de la implantació de les mesures del pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire de 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona. Febrer 2009. 
www.gencat.cat/mediambient/atmosfera  



 
          Zones                           2006                           2009 
 PM10 > 40       % NO2 > 40       % PM10 > 40       %                     NO2 > 40      %  
Zona 1    12/14              

                   85,7 
  10/13          77     5/20           77   10/14      71,4  

Zona 2    18/22          
                   81,8 

   6/10           60     3/14          
                   21,4 

   8/11       72,7  

Altres zones 
sense pla 

   19/37         
                   51,3 

             -     1/43            
                    2,3 

            -  

Núm. estacions amb mesures >40µgr/m3 / Núm. total d’estacions 
% d’estacions per sobre dels 40µgr/m3 

 

 

Guanys PM 10  2006-2009        Guanys NO 2  2006-2009 
 

 Zona 1   67,7%                    5,6% 
 Zona 2   60,4%         -12,7%   
 Altres zones sense pla 49%  
 
 
Els guanys són el % d’estacions que han passat a menys de 40µgr/m3 en tres anys 
 
Si considerem que el guany de 49% de les zones que no han tingut mesures del pla de 
millora poden ser deguts a la crisi econòmica d’aquests anys (menys trànsit, menys 
producció, etc) i els restem dels guanys a les zones del pla podríem dir que els 
beneficis (disminució de la concentració de partícules) de les mesures del pla són d’un 
18,7% a la zona 1 i d’un 11,4% a la zona 2. 
 

 
Exposició, riscos per a la salut i Legislació (atmosfera) 
 
Pel que fa  a la pol·lució atmosfèrica, tot i que la incidència de les malalties infantils 
atribuïbles a malalties respiratòries s’ha reduït significativament en la majoria de 
països de la regió Europa de l'OMS, aquesta encara representa el 12% de la mortalitat 
infantil en general. L'asma i les al·lèrgies afecten entre el 5 i el 25% dels nens de 13-14 
anys, són una causa important de malalties infantils cada vegada més creixent.  
 
La contaminació de l'aire –especialment les partícules fines (PM10) - exacerba els 
símptomes d'asma, segons estudis recents, i contribueix a la incidència de la malaltia. 
En aquest informe, l’OMS afirma que hi ha quantitats significatives de partícules fines 
que són generades per les activitats humanes. Els emissors principals són el sector 
industrial, el sector residencial i el sector transport. Les partícules fines poden viatjar 
llargues distàncies, fet que demostra el seu impacte lluny de la seva font d’origen. Els 
nens petits, inclosos els fetus són especialment sensibles als contaminants de l'aire.  
 
L'exposició a llarg termini a les partícules fines s'associa amb el risc d'efectes crònics 
sobre la salut infantil (trastorns en el desenvolupament de la funció respiratòria 
pulmonar) així com amb un augment en la incidència d'efectes aguts (empitjorament 
de l'asma especialment). Els adults també es veuen afectats: les hospitalitzacions i la 
mortalitat en són els tristos esdeveniments que en resulten, així com la reducció de 
l'esperança de vida a l'exposició crònica a les PM 2,5, que és de 13 mesos a Bèlgica, 
davant els 3 mesos a Finlàndia.4  
 

                                                 
4 Morts prematures atribuïbles a les PM 2,5 el 2005. 



No hi ha evidència en l'actualitat sobre el fet que hi hagi un valor límit d'exposició a les 
PM, per sota del qual no es produeixi cap efecte advers sobre la salut que es posi de 
manifest. Per aquest motiu, s’ha de continuar treballant: ja que només s’ha aconseguit 
una reducció substancial de la contaminació de l'aire exterior en els anys 90, només 
s’ha observat un progrés mínim en aquesta última dècada: més del 92% de la població 
urbana per la qual es disposa de dades, viu a les ciutats on les concentracions de 
PM10 és superior als límits fixats a la guia sobre la qualitat de l'aire de l'OMS.  
 
Els resultats obtinguts en el diòxid de sofre en el passat demostren que és possible 
fer-ho millor, no només per les partícules, sinó també pel diòxid de nitrogen i l'ozó. Una 
reducció significativa de partícules fines al voltant del 50% del seu nivell actual es pot 
aconseguir si totes les reduccions d'emissions tècnicament disponibles es duguessin a 
terme. 
 
La Directiva sobre la qualitat de l’aire: Inicialment, el projecte de Directiva europea 5 
proposava simplificar (administrativament) la legislació vigent sobre qualitat de l'aire 
(de fet, no és inferior a 5 textos legislatius que s'agrupen). És trist constatar que la 
nova directiva ha arribat a desentranyar algunes obligacions relatives a l'aplicació de 
les normes relatives a les partícules fines, i el que és considerat i reconegut com a 
contaminació. Finalment la Directiva sobre qualitat de l'aire va ser aprovada el 14 
d'abril de 2008. I encara que s’ha de reconèixer que és satisfactòria la introducció de 
normes per reduir les PM2.5, especialment introdueix (per desgràcia) una major 
flexibilitat per a l'aplicació de les normes sobre PM10. Aquesta nova directiva fusiona 
quatre Directives i una Decisió del Consell sobre la inclusió de l'avaluació existent i la 
gestió de la qualitat de l'aire ambient, l'intercanvi recíproc d'informació i de dades entre 
els Estats membres i dels límits de determinats agents contaminants en l'aire ambient 
com l'ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i sofre (SO2), plom, benzè 
(C6H6) i monòxid de carboni (CO). Per tant, no hi ha cap modificació dels reglaments 
que regulen aquests contaminants. No obstant això les noves disposicions sobre les 
partícules fines si que han estat introduïdes. 
 
I és precisament aquesta qüestió la que ha generat més debat entre el Parlament 
Europeu i el Consell. En penetrar profundament en els pulmons per la seva mida 
petita, les partícules fines poden causar efectes adversos a la salut: una menor 
esperança de vida, augment del nombre de morts i ingressos hospitalaris. 
 
En concret, pel que fa a les partícules fines PM10, la Directiva europea sobre la qualitat 
de l’aire, manté en part les normes vigents. Les concentracions de PM10 dintre de 24 
hores no han d'excedir 50 µg/m3 més de 35 vegades l'any (la Directiva passa de 7 
vegades a 35 en relació a l’anterior de 1999) i la concentració màxima mitjana és fixa a 
40 µg/m3. Aquesta directiva, però, dona als Estats membres una major flexibilitat en el 
compliment d'algunes d'aquestes normes en determinades zones geogràfiques 
problemàtiques. L'acord preveu una possible excepció temporal de tres anys a partir 
de l'entrada en vigor de la Directiva (a mitjans de 2011) per als valors límit de PM 10 en 
les zones o pobles com els Països Baixos a Bèlgica o al nord d'Itàlia i que no 
compleixen els criteris en matèria dels “contaminants" a causa de les característiques 
de dispersió pròpies d'aquests llocs, les condicions climàtiques adverses o dels factors 
transfronterers.  
 
La novetat d'aquest instrument legal es troba en l'establiment de normes per les 
partícules fines extra PM2,5 que són potencialment més perilloses per a la salut. Els 
Estats membres estan obligats a reduir, d’aquí a l'any 2020, l'exposició a aquestes 

                                                 
5 Publicada al Diari Oficial de la Unió Europea el maig de 2008 i els Estats membres tenen dos anys per a 
la seva transposició al dret nacional. 



partícules a les zones urbanes el 20% de mitjana en comparació amb les xifres de 
2010. Fet que és una bona notícia, encara que, per desgràcia, el llindar de l'exposició 
és massa alt. La Directiva exigeix que, en efecte en aquestes zones, per reduir els 
nivells d'exposició per sota de 20 µg/m3 d’aquí al 2015 i en tot el seu territori, els Estats 
membres han de respectar el límit de 25 µg/m3. Aquest valor ha de ser assolit l'any 
2015, en la mesura del possible, durant el 2010.  
 
El que es comenta al respecte és la manca d'ambició i la prudència del Consell 
d'Europa. En aquest sentit, els investigadors europeus no han tingut èxit. Durant tres 
anys, i la presentació per part de l'estratègia temàtica de la Comissió Europea sobre la 
contaminació de l'aire, tracten de convèncer les institucions de la UE que la nova 
norma sobre la matèria particulada (PM2,5) no ha d'excedir de 15 micrograms per metre 
cúbic (µg/m3), és a dir 10 µg/m3, per millorar realment la salut de la població de la Unió 
Europea. I les recomanacions de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) també 
estan en aquesta direcció amb un llindar de 10 µg/m3. Aquestes mesures 
aconsegueixen l'objectiu de l'estratègia temàtica: 40% de reducció en les morts 
prematures relacionades amb la contaminació de l'aire? Res és menys segur. Per tant, 
la Comissió destaca en la seva última intervenció en les disposicions addicionals com 
hauria d’actuar la proposta legislativa de desembre de 2007 per reforçar l'eficàcia de la 
legislació sobre emissions industrials, i en la limitació de les emissions dels vehicles de 
motor pesats.6  
Pel que fa a  les normes europees sobre les emissions dels vehicles a motor, la norma 
anomenada Euro 4 en vigor actualment pels models diesel actualment queda obsoleta 
ja que mesura únicament el pes de les PM10 sense diferenciar el seu nombre i la seva 
veritable magnitud. Euro 5 ha estat una disminució del 50% de les partícules 
alliberades en l'aire dels motors dels cotxes per al 2010. L'objectiu era assolir un valor 
de 0,005 g/km (de PM 10 ) per als vehicles particulars. Des de l'1 de setembre de 2009, 
tots els vehicles dièsel nous en circulació, no poden emetre més de 5 mg de PM10 per 
km. La paradoxa: no existeix el requisit del filtre encara, però tenint en compte els 
valors que s'han de respectar, sembla imprescindible. Evidentment és tècnicament 
possible arribar a valors límits molt més baixos que els previstos per les normes 
vigents. 
 

                                                 
6 Per obtenir més informació sobre la nova directiva, vegeu la pàgina web de la Comissió Europea. 


