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Avaluació de la qualitat de l’aire 



Zones declarades de Protecció 

Especial de l’Ambient Atmosfèric 

40 municipis declarats: 

Zona de Protecció Especial 

de l’ambient atmosfèric per 

NO2 i PM10  

725 Km2 (El 2,3% de Catalunya) 

4,3 M habitants (El 60% de 

Catalunya) 



Situació actual 

PMQA Vallès Oriental 

(12 municipis) 

PMQA ZPE +  

PMQA Vallès Oriental 

(8 municipis) 

 
Granollers 

La Llagosta 

Martorelles 

Mollet del Vallès 

Montmeló 

Montornès del Vallès 

Parets del Vallès 

Sant Fost de Campsentelles 



Situació actual municipis 

PMQA Vallès Oriental 

Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) ZQA2
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Santa Perpètua de Mogoda (Onze de Setembre) Sta. Perpètua de Mogoda (Mercat Municipal) Terrassa (Pare Alegre)         



Situació actual municipis 

PMQA Vallès Oriental 

Avaluació VLh de diòxid de nitrogen (NO2) ZQA2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

anys

N
re

. 
s

u
p

e
ra

c
io

n
s

 d
e

l 
V

L
h

Nre. màx. superacions/any civil Barberà del Vallès (Moragues - Montserrat) Granollers (av. Joan Prim)

Granollers (Joan Vinyoli)              Granollers (Francesc Macià) Martorell  (Canyameres-Claret)                            

Mollet del Vallès (pista d'atletisme) Mollet del Vallès (Plaça Pau Casals) Montcada i Reixac (pl. de Lluís Companys)

Pallejà (Roca de Vilana) Rubí                                   Rubí (Ca'n Oriol)                       

Sabadell (Gran Via) Sabadell (pl. Creu de Barberà) Sant Andreu de la Barca (CEIP Josep Pla)

Sant Cugat del Vallès (parc de Sant Francesc) Sant Fost de Campsentelles Santa Perpètua de Mogoda (Onze de Setembre)

Sta. Perpètua de Mogoda (Mercat Municipal) Terrassa (Pare Alegre)         



56
54

47

46

43
42

40

39

39
42

33

23

22
45

42

41
41

41

39

37
37

36

35

34
33

32

31

29
17

15

0 20 40 60

Barcelona (l'Eixample)

Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi)

Terrassa (Pare Alegre)

Mollet del Vallès (pista d'atletisme)

Sant Andreu de la Barca (CEIP Josep Pla)

Sabadell (Gran Via)

Montcada i Reixac (pl. de Lluís Companys)

Granollers (Francesc Macià)

Santa Perpètua de Mogoda (Onze de Setembre)

Sant Adrià de Besòs (Olímpic)

Sant Vicenç dels Horts (Àlaba)

Pallejà (Roca de Vilana)

Sant Feliu de Llobregat (CEIP Martí i Pol)

Barcelona (el Poblenou)

Barcelona (Ciutadella)

Badalona (Mont-roig - Ausiàs March)

Barberà del Vallès (Moragues - Montserrat)

Martorell (Canyameres - Claret)

l'Hospitalet de Llobregat (av. del Torrent

el Prat de Llobregat (jardins de la pau)

Santa Coloma de Gramenet (Balldovina)

Barcelona (Sants)

Sant Vicenç dels Horts (Ribot - Sant Miquel)

Barcelona (Palau Reial)

El Prat de Llobregat (CEM Sagnier)

Barcelona (parc de la Vall d'Hebron)

Rubí (ca n'Oriol)

Sant Cugat del Vallès (parc de Sant Francesc)

Viladecans (Atrium)

Gavà (parc del Mil·leni)

mg/m
3

Com estem a Catalunya 2015: 

• Valor límit horari: ✔ 

• Valor límit anual: ✘ a la ZQA 1 
i la ZQA2 

Estadístics 2015 a Catalunya: 

Mitjana: 25 mg/m3 

Màxim: 56 mg/m3 

Avaluació diòxid de nitrogen 

NO2 

Trànsit Industrials    Fons 

Gràfic: Mitjana anual de NO2 a cada una de les estacions de les zones 1 i 2. 



Durant els últims anys els nivells de partícules PM10 han disminuït considerablement i només es detecta 

alguna superació molt puntual i localitzada a les zones de protecció especial. 

Situació actual municipis 

PMQA Vallès Oriental 

Mitjana anual PM10 
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Situació actual municipis 

PMQA Vallès Oriental 

Evolució anual de percentil 90.4 de PM10 
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Valor límit P90.4 Barberà del Vallès (Ajuntament) Caldes de Montbui (Ajuntament)

Castellar del Vallès (cal Masaveu) Castellbisbal (CEIP Mare de Déu de Montserrat) Castellbisbal (Mirador del Llobregat)
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Montcada i Reixac (Can Sant Joan) Montornès del Vallès (CEIP Marinada) Montornès del Vallès (pl. del Poble)

Pallejà (Mercat Municipal) el Papiol (centre dia Josep Tarradellas) Rubí (Ajuntament)

Rubí (Ca n'Oriol) Rubí (Escardívol) Sabadell (IES Escola Industrial)

Sabadell (Gran Via - cra. de Prats) Sant Andreu de la Barca (Escola Josep Pla) Sant Cugat del Vallès

Santa Perpètua de Mogoda Sentmenat (Ajuntament) Terrassa (Mina Pública d'Aigües)

Terrassa (rambla del Pare Alegre) Pallejà (Roca de Vilana)



Programa de treball 2016-2018 



Comparació de les emissions de NOx del 2008 amb les del 2011:  

El transport terrestre representava el 48% de les emissions l’any 2008 i el 51% al 2011.  

Situació actual 



Situació actual 

Comparació de les emissions de PM10 del 2008 amb les del 2011:  

El transport terrestre representava el 53% de les emissions l’any 2008 i el 53% al 2011. 



Línies de treball prioritàries 

període 2016-2018 

• La mobilitat: resoldre el 50% del problema. 

 

• Sector industrial i mobilitat associada als establiments. 

 

• Port de Barcelona, estratègia de transport de mercaderies i promoció del 

vehicle sostenible. 

 

• Informació consensuada, clara i transparent pels episodis ambientals de 

contaminació. 

 

• Coordinació actuacions administracions locals.  

 

• Comunicació, sensibilització, difusió i seguiment. 

 

• Implementar mecanismes de finançament pel desenvolupament del Pla. 

 

• Anàlisi de les emissions, escenari 2020 i tramesa de la informació a la UE. 



Actuacions que es duen a terme des de la Direcció General de Qualitat 

Ambiental i Canvi Climàtic: 

 

• Diagnosi de qualitat de l’aire. 

• Inventari d’emissions. 

• Accions incentivadores (subvencions, distintiu de flotes...). 

• Conscienciació i sensibilització. 

• Coordinació amb altres administracions. 

• Facilitadors d’eines (etiquetatge de vehicles, criteris ZUAP...). 

• Revisions PMU. 

• Compra verda: ambientalització de les flotes de les 

administracions públiques. 

50% Mobilitat i Transport 



Actuacions que es duen a terme des de la Secretaria 

d’Infraestructures i Mobilitat: 

 

• Planificació mobilitat Regió Metropolitana de 

Barcelona (PdM). 

 

• Planificació infraestructures (PdI). 

 

• Pla director de viatgers. 

 

• T-mobilitat. 

Mobilitat 



Una de les accions bàsiques de la DGQACC ha estat i és, 

incorporar objectius de qualitat de l’aire a les planificacions de 

mobilitat. 

 

A remarcar el PdM, que en el subàmbit del PMQA suposa uns 

objectius de reducció pel període 2012-2018 del 26,8% pels 

NOx i el 23,3% per les PM10. 

Mobilitat 



Actualització de la política de peatges: 
 

Situació actual: 

 

100%  Vehicle elèctric, H2 

30%  GLP, GN  

 Gasolina, bioetanol i altres, emissions inferiors a 120g/km CO2 

 Dièsel i biodièsel emissions inferiors a 108g/km CO2 

 

Proposta: 

 

100%  etiqueta zero DGT 

30%  etiqueta eco DGT 

         Gasolina EURO 6  

 Dièsel sense bonificació 

Mobilitat 



• Aplicació del valor límit d’emissions (VLE) més restrictius de partícules i 

NOx en el sector del ciment, el vidre i les instal·lacions de combustió. 

 

• Identificació reduccions de contaminants secundaris: reduccions en 

emissió de COV’s en aplicació normativa relativa a l’ús de dissolvents, i 

quantificació emissions NH3. 

 

• Inclusió de les indústries de la foneria i els sector del vidre en les 

actuacions en cas d’episodis ambientals. 

 

• Guies per definir els requeriments de reducció de les emissions en 

establiments on l’atorgament dels permisos i el control és de 

competència municipal. 

Sector industrial 



Gestió dels Episodis de 

Contaminació per NO2 i PM10 

  Avís preventiu Declaració episodi ambiental 

NO2 

• Quan en més d’una estació de de la 

XVPCA, els nivells de contaminació pel 

NO2 superin el valor de 160 µg/m³, de 

mitjana en una hora. 

 

• Quan la previsió a 24 hores no indiqui 

millora en els nivells 

• Quan en més d’una estació de la 

XVPCA els nivells de contaminants 

siguin superiors al valors límit 

horari de 200µg/m³ de NO2. 

 

• Quan la previsió a 24 hores no 

indiqui millora en els nivells 



Gestió dels Episodis de 

Contaminació per NO2 i PM10 

  Avís preventiu Declaració episodi ambiental 

PM10 

• Quan la mitjana diària dels 

nivells de PM10 del dia anterior 

sigui superior al valor de 50 

µg/m³ en més d’una estació de 

mesurament integrada a la 

XVPCA.  

 

Quan la previsió a 24 hores 

indiqui que els nivells es 

mantindran elevats i es 

continuarà superant el valor 

diari de 50 µg/m³. 

• Quan la mitjana diària dels nivells de PM10 

del dia anterior sigui superior al valor de 80 

µg/m³ en més d’una estació de 

mesurament integrada a la XVPCA 

• Quan la previsió a 24 hores indiqui que els 

nivells es mantindran elevats i es 

continuarà superant el valor diari de 50 

µg/m³. 

En el cas d’episodis ambientals persistents 

de partícules PM10, nivells diaris superiors 

a 50 µg/m³ durant més de 3 dies en més 

d’una estació, i la previsió a 24 hores 

indiqui que els nivells es mantindran elevats 

i es continuarà superant el valor diari de 50 

µg/m³. 



Protocol d’episodis ambientals 



Autoritat del Transport Metropolità (ATM): Signat a juny de 2016 

   

En tramitació amb els següents organismes i empreses: 

• Autoritat Portuària de Barcelona. 

•Renovació del conveni amb el Servei Català de Trànsit. 

•Subdirecció General del Cos d’Agents Rurals (cremes controlades). 

•CELSA, Compañía Española de Laminación S.L. 

•Gremi d'àrids. 

  

Per a la distribució urbana de mercaderies: 

•Consell d’empreses distribuïdores d’alimentació de Catalunya (CEDAC). 

•AECOC-Associació de fabricants i distribuïdors. 

  

Obres públiques: 

•Agència Catalana de l’Aigua 

•Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat (SIM) – Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, SAU – Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 

(IFERCAT). 

 

Convenis en cas d’episodi 



Coordinació amb altres 

administracions 

1. Comissió Rectora del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat 

de l’Aire. 

 

2. Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona amb 

reunions periòdiques. 

 

3. DGT i altres administracions. 

 

4. Grups de treball: 

• Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

• Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona 

 

 



1. Comissió Rectora 

La Comissió Rectora és l’òrgan de les diferents administracions per a 

gestionar les accions per a la millora de la qualitat de l’aire a la 

conurbació de Barcelona. 

 

 

En data 3 de juny de 2016 s’incorpora un membre en representació 

del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental. 



Comissió Rectora 

Aspectes en els quals s’està treballant principalment en els 

següents àmbits: 

 

•Coordinació i accions en episodis de contaminació ambiental. 

 

•Comunicació, missatges a la població homogenis. 

 

•Aplicació d’etiquetes de la DGT. 



2. Taula de Qualitat de l’Aire de 

la conurbació de Barcelona 

La Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona és 

l’òrgan de participació per a informar de les accions que es duen a 

terme per reduir les emissions de contaminants a la conurbació de 

Barcelona, intercanviar experiències i proposar accions addicionals o 

modificacions de les actuals. 

 

 

L’òrgan està constituït per representants de les administracions, 

empreses, agents socials, grups de recerca i associacions 

professionals i ecologistes. 

 



Taula de Qualitat de l’Aire de la 

Conurbació de Barcelona 

La Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona s’ha reunit en 

les següents ocasions: 

 

• 1a reunió i constitució 19 d’octubre de 2015 

 Reunió de la Comissió Rectora 26 de novembre de 2016 

 Reunió prèvia a la Taula 22 de març de 2016 

 

• 2a reunió 31 de març de 2016 

 Reunió amb el Comitè d’experts 31 de maig de 2016 

 Reunió de la Comissió Rectora 3 de juny de 2016 

 

• 3a reunió 7 de juny de 2016 

 Reunió prèvia a la Taula 26 de setembre de 2016 

 

• 4a reunió 4 d’octubre de 2016 



3. Treballs en curs amb la DGT 

• Distribució abans de final d’any de les etiquetes del 50% del parc més 

net a la província de Barcelona. 

 

• El Reglament de desenvolupament de la llei de trànsit que permeti 

sancionar per motius ambientals no es podrà aprovar fins que no hi hagi 

nou govern i nou director de la DGT. 

 

• S’ha reunit el grup de treball d’etiquetatge de motocicletes a finals 

d’octubre. 

 

• Fins a final d’any realització de la campanya de mesures per avaluar el 

parc circulant de vehicles. 

 



Etiquetes de la DGT aprovades 

Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más 

de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de 

la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 

(REEV), vehículo eléctrico hibrido enchufable (PHEV) con autonomía mínima de 40 km o 

vehículos de pila de combustible. 

Turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 

mercancías clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con 

autonomía <40 km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas 

natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deberán cumplir los criterios de la etiqueta 

C. 

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir 

de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como de 

diésel, matriculados a partir de 2014. 

Por tanto los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4. 5 y 6 y en diésel la Euro 6. 

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2000 y diésel a partir 

de enero de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías, tanto de 

gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2005. 

Por tanto los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en diésel la Euro 4y 5. 



• Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): 

 
- GT1: Governança  

- GT2: Energia, sector industrial i infraestructures 

- GT3: Coneixement i sensibilització 

- GT4: Modes no motoritzats de transport 

- GT5: Vehicles de baixes emissions 

- GT6: Zones de baixes emissions (ZBE) i zones urbanes d’atmosfera 

protegida (ZUAP) 

 

• Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona: 

 

- ZUAP’s (coordinat amb l’AMB) 

- Accessos a la conurbació de Barcelona (congestió) 

- Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) 

 

 

- DGT / Ajuntament de Barcelona / Generalitat / AMB 

 

4. Grups de treball 



D’acord el Pla aprovat els ajuntaments de més de 100.000 habitants 

han de definir ZUAP’s 

 

Les ZUAP’s són àrees amb elevada densitat de població i trànsit 

intens.  

 

Les accions obligatòries per municipis de més de 100.000 habitants 

són: 

•Tarificació aparcament amb criteris ambientals. 

•Protecció de zones escolars. 

Grup de treball: ZUAP’s 



D’acord amb la petició de la Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació 

de Barcelona, per a que les diferents administracions es coordinessin, 

el DTES s’integra al grup de ZUAP’s de l’AMB. 

 

Prèviament s’ha sol·licitat a aquest grup que també s’incorporin 

ajuntaments de la ZPE que no formen part de l’AMB. 

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat aporta al grup de treball un 

estudi sobre definició de ZUAP’s. 

Grup de treball: ZUAP’s 



Lidera: Direcció General de Transports i Mobilitat 

 

Data de constitució: 26 de maig de 2016 

 

Integrants: Departament de Territori i Sostenibilitat, Àrea Metropolitana de 

Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità, Servei Català de Trànsit, 

Ajuntament de Barcelona. 

 

Objectiu: estudi de les accions per reduir progressivament la contaminació 

associada a la mobilitat d’accés a la conurbació de Barcelona i de les 

accions puntuals en cas d’episodi. 

 

 

Estat actual: Anàlisi de la capacitat i de la possibilitat d’incrementar 

l’oferta del transport públic especialment en episodis ambientals de 

contaminació. 

 

Grup de treball: accessos a la 

conurbació de Barcelona 



Lidera: Direcció General de Transports i Mobilitat en el marc de la Taula 

de la logística de la RMB. 

 

Data de constitució: 30 de maig de 2016. 

 

Integrants: organismes afectats de diferent naturalesa (administracions, 

privats, experts...) 

 

Objectiu: analitzar la contribució de les emissions associades a la 

distribució en la qualitat de l’aire i propostes de reducció. 

Grup de treball: distribució 

(DUM) 



Taula de la 
logística de 

la RMB 

Observatori 
de la logística 

pdM 2013 
- 2018 

Pla Actuació 
Millora Qualitat 

de l’Aire 

Innovació 

Infraestructures 
vehicles pesants 

DUM 

Marc de treball 



En data 30 de setembre s’ha constituït el grup de treball 1 (DGQACC). 

 

Objectius: 

 

1. Determinar criteris de renovació de flotes. 

 

2. Anàlisis de tipologies de flotes DUM. 

 

3. Identificar barreres i oportunitats per les flotes/renovació de vehicles. 

 

4. Identificar flotes per implementar el distintiu de qualitat ambiental. 

 

5. Identificar incentius per flotes amb el distintiu de qualitat ambiental. 

Estat actual 



Proposta d’actuacions 

• Potenciar la renovació del parc, incentivar l’adhesió al distintiu de flotes i 

promoure la conducció eficient (DGQACC). (Grup 1) 

 

• Estudiar sistemes de regulació horària estenent les bones pràctiques 

existents  → Element a tractar en el grup d’innovació (App’s). (Grup 2) 

 

• Treball entorn la coordinació de les ordenances municipals. (Grup 3) 

 

• Anàlisi dels sistemes de distribució d’última milla en vehicles eficients 

(microplataformes logístiques). Distribució del last mile del e-commerce 

a través dels ‘pack stations’. (Grup 4) 

 

• Sistemes de distribució nocturna silenciosa i no contaminant. (Grup 5) 

 



Funcionament del grup 

Grup DUM 
Propostes  

d’actuació 

- Iniciatives. 

- Documents. 

- Acords. 

Taula de Qualitat de l’Aire de la 

Conurbació de Barcelona 

Taula del sector logístic 

- Seguiment. 

- Avaluació 



Moltes gràcies 

www.airemes.net 

 

plansmilloraqa.tes@gencat.cat 


