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Resum 

El creixement insostenible que la societat ha experimentat els darrers anys, ja està tenint 

conseqüències en el nostre present. Està en mans de tota la població i dels governs, la mitigació 

d’aquests efectes per poder créixer com a societat d’una manera sostenible. Les següents pàgines 

mostren aquest escenari enfocat a la ciutat de Barcelona.  

En primer lloc, s’ha donat una breu explicació de la estructura de l’atmosfera i la contaminació 

d’aquesta, per tal d’introduir les condicions d’entorn de la ciutat.  

En segon lloc, s’han exposat els principals contaminants atmosfèrics presents a la ciutat de Barcelona, 

explicant el seu origen i els efectes a la ciutadania. A partir d’aquests, s’han analitzat els principals focus 

de contaminació que es troben present a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els quals influeixen a la 

qualitat de l’aire de la ciutat. El resultat obtingut mostra que el principal focus és el port. Tot i així, a la 

resta de l’àrea, aquests es troben localitzats principalment al Prat de Llobregat, degut a la presència de 

l’aeroport, i a Sant Adrià del Besòs, causat en gran mesura per la Central Tèrmica.  

Un cop identificats aquests focus, s’ha estudiat l’evolució dels nivells d’immissió dels contaminants en 

els darrers anys. Aquests, mostren una reducció de concentració en els darrers  17 anys, tret de l’ozó. 

S’han comparat aquests nivells amb altres factors que puguin afectar com el trànsit, la temperatura o 

les precipitacions, utilitzant l’any 2019 com a any d’estudi. S’ha obtingut que el trànsit és un dels 

principals precursors dels nivells elevats d’immissió. D’altra banda, la influència de la temperatura als 

nivells d’immissió, no es comporta d’una manera generalitzada, sent necessari estudiar cada 

contaminant per separat. Per últim, els resultats han mostrat que les precipitacions influeixen en la 

concentració dels contaminants suspesos a l’aire. 

A continuació, s’ha estudiat quins són els efectes que pot tenir la contaminació en funció de diferents 

escenaris obtinguts a partir de diversos models. Les pitjors prediccions indiquen que la temperatura 

mitjana anual pot augmentar fins a 3º C a l’any 2100 i que les precipitacions disminuiran 

considerablement, concentrant-se principalment a la tardor i esdevenint pluges torrencials. En els 

millors dels escenaris, la temperatura mitjana anual pot augmentar 1.2 º C i les precipitacions només 

patirien un petit descens.  

Finalment, s’ha analitzat les mesures implantades a la ciutat actualment per tal de fer una proposta a 

curt i llarg termini per millorar la qualitat de l’aire. El principal focus d’actuació ha sigut la reducció de 

mobilitat a partir de vehicles de combustió, potenciant així la mobilitat a partir de vehicles elèctrics, i 

la lliure circulació dels vianants per la majoria dels carrers de Barcelona, implantant un nou model 

anomenat superilles.  
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Resumen 

El crecimiento insostenible que la sociedad ha experimentado en los últimos años, ya está teniendo 

consecuencias en nuestro presente. Está en las manos de toda la población y de los gobiernos, la 

mitigación de estos efectos para poder crecer como sociedad de una manera sostenible. Las siguientes 

páginas muestran este escenario enfocado en la ciudad de Barcelona. 

En primer lugar, se ha realizado una breve explicación de la estructura de la atmosfera y la 

contaminación de ésta, para introducir las condiciones de entorno de la ciudad. 

En segundo lugar, se han expuesto los principales contaminantes atmosféricos presentes en la ciudad 

de Barcelona, explicando su origen y los efectos en la ciudadanía. A partir de éstos, se han analizado 

los principales focos de contaminación que se encuentran presentes en el Área Metropolitana de 

Barcelona, los cuales influyen en la calidad del aire de la ciudad. El resultado obtenido muestra que el 

principal foco es el puerto. Aun así, en el resto del área, estos focos se encuentran localizados 

principalmente en el Prat de Llobregat, debido a la presencia del aeropuerto, y en Sant Adrià del Besós, 

causado en gran medida por la Central Térmica de Ciclo Combinado.  

Una vez identificados estos focos, se ha estudiado la evolución de los niveles de inmisión de los 

contaminantes en los últimos años. Los principales contaminantes muestran una reducción de 

concentración anual notable en un período de 17 años, excepto el ozono. Se han comparado estos 

niveles con otros factores que puedan afectar como el tráfico, la temperatura o las precipitaciones, 

utilizando el año 2019 como año de estudio. Se ha obtenido que el tráfico es uno de los principales 

precursores de los niveles elevados de inmisión. Por otra parte, los niveles de inmisión en relación con 

la temperatura no se comportan de una forma generalizada, siendo necesario estudiar cada 

contaminante por separado. Por último, los resultados muestran que las precipitaciones pueden influir 

en la concentración de los contaminantes suspendidos en el aire.  

A continuación, se ha estudiado cuáles son los efectos que puede tener la contaminación en función 

de diferentes escenarios obtenidos a partir de varios modelos. Las peores predicciones indican que la 

temperatura media anual puede aumentar hasta 3ºC el año 2100 y que las precipitaciones disminuirán 

considerablemente, concentrándose principalmente en otoño y convirtiéndose en lluvias torrenciales. 

En el mejor de los escenarios, la temperatura media anual puede aumentar 1.2 ºC y las precipitaciones 

sólo sufrirían un pequeño descenso. 

Finalmente, se ha analizado las medidas implantadas en la ciudad actualmente para hacer una 

propuesta a corto y largo plazo para mejorar la calidad del aire. El principal foco de actuación ha sido 

la reducción de movilidad a partir de vehículos de combustión, potenciando así la movilidad mediante 

vehículos eléctricos, y la libre circulación de los peatones por la mayoría de las calles de Barcelona, 

implantando un nuevo modelo llamado supermanzanas.  
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Abstract 

The unsustainable growth society has experienced in recent years is having immediate consequences. 

It is required population’s and governs’ contribution to mitigate these effects and be able to grow 

sustainably as a society. The following pages show this scenario focused on the city of Barcelona. 

Firstly, a brief explanation of the structure of the atmosphere and its pollution has been made to 

introduce the environmental conditions of the city. 

Secondly, the main atmospheric pollutants present in the city of Barcelona have been exposed, 

explaining their origin and the effects on citizens. From these, the main contamination sources present 

in the Barcelona Metropolitan Area have been analyzed, which influences the city's air quality. The 

main pollution source is El Port de Barcelona. Other sources are located in the surroundings, mainly in 

Prat de Llobregat, due to the presence of the airport, and in Sant Adrià del Besós, caused largely by the 

Combined Cycle Thermal Power Plant.  

Once these sources have been identified, pollutant’s concentration evolution through the years has 

been studied. The main pollutants show a notable reduction in annual concentration for 17 years, 

except for ozone. These levels have been compared with other factors that may affect such as traffic, 

temperature or rainfalls, using the year 2019 as the reference year. The outcome has been that traffic 

is one of the main precursors to high concentration values. On the other hand, it has not been found a 

generalized relationship between concentrations values and temperature, being necessary to study 

each pollutant. The last outcome of this analysis shows that exists a relationship between rainfall and 

air pollutants concentrations. 

Besides, pollution effects have been studied based on different scenarios obtained from various 

models. Worst predictions indicate that the average annual temperature can increase up to 3ºC by the 

year 2100 and precipitations will considerably decrease, being these mainly concentrated in autumn. 

In the best of scenarios, the annual average temperature can increase by 1.2 ºC and precipitations will 

only suffer a small decrease. 

Finally, the measures currently implemented in the city have been analyzed to make a short and long-

term proposal to improve air quality. The main focus has been the use reduction of combustion engine 

vehicles, thus promoting mobility through electric vehicles. Moreover, implementing a new model 

called superblocks will allow the free pedestrian mobility through most of the streets of Barcelona.  
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Glossari 

Àrea metropolitana de Barcelona: Delimitació geogràfica que acull diferents poblacions de les 

comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental, del Barcelonès i del Maresme.  

BOE: Del castellà, Boletín Oficial del Estado. Diari oficial de l’estat espanyol el qual és el medi de 

publicació de les lleis, disposicions i actes d’inserció obligatòria. (1) 

CO: Abreviació de monòxid de carboni. 

Dia càlid: Dies amb temperatures superiors als 30 ºC. (2) 

Dia tòrrid: Dies amb temperatures superiors a 35 ºC. (2) 

Diòxid de carboni equivalent o CO2-eq: Unitat de mesura utilitzada per comparar les emissions de 

diversos gasos d’efecte hivernacle sobre la base del seu potencial d’escalfament global (GWP), 

convertint les quantitats d’altres gasos a la quantitat equivalent de diòxid de carboni amb el mateix 

potencial d’escalfament global. (3) 

Emissió (contaminant): Quantitat de contaminant abocat a l’atmosfera en un període determinat des 

d’un focus. (4) 

Forçament Radiatiu: Mesura de la influència d’un factor climàtica té sobre la quantitat d’energia 

radiant dirigida cap a la superfície de la terra. (5) 

Gasos d'efecte hivernacle (GEH): Qualsevol gas amb la capacitat d’absorbir radiació infraroja emesa des 

de la superfície de la Terra i tornar a irradiar-la a la superfície de la Terra, contribuint així a l’efecte 

hivernacle. (6) 

GtCO2: Unitat de mesura corresponent a giga-tones de diòxid de carboni equivalent. 

Immissió: Quantitat de contaminant que arriba a una zona determinada una vegada transportat i difós 

per l’atmosfera. (7) 

KPI: Indicador clau de rendiment. De l’anglès, Key Performance Indicator. Indicadors que es centren en 

els aspectes del rendiment i indiquen el progrés cap a un resultat previst. (8) 

μm: Abreviació de micròmetre. Corresponent a 10-6 m.  

Nit tropical: Nits amb temperatures superiors a 20 ºC. (2) 
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Nit tòrrida: Nits amb temperatures superiors a 25 ºC. (2) 

NO2: Abreviació de diòxid de nitrogen. 

O3: Abreviació de l’ozó. 

ºC:  Abreviació de grau centígrad.  

OMS: Acrònim d’Organització Mundial de la Salut.  

Pluja torrencial: Tipus de pluja amb una intensitat de 60mm per hora. (9) 

PM10: Abreviació de l’anglès particulate matter. Partícules en suspensió amb un diàmetre inferior a 10 

μm. 

PPM o partícules per milió: Unitat de mesura que s’utilitza per determinar la concentració d’una 

molècula o d’un compost.  

SO2: Abreviació del diòxid de sofre. 

UNE: Acrònim de Una Norma Española.  

XVPCA: Sigla de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica  
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1. Introducció 

1.1. Origen del treball 

Davant la situació de creixement insostenible que el món està vivint, és necessari analitzar què està 

succeint, per què està succeint i quines accions es poden dur a terme per tal de minimitzar la petjada 

ecològica. L’objectiu de la Comissió Europea pel 2020 era reduir les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH) un 20% respecte el 1990 (10). Tot i que Barcelona sigui de les ciutats on menys gasos 

d’efecte hivernacle s’emeten del món, és necessari actuar per tal de reduir les emissions de gasos 

contaminants que posen en perill la salut pública, ja que l’objectiu proposat per la Comissió Europea 

no només no s’ha assolit, si no que les emissions de GEH han augmentat (veure Figura 63).  

1.2. Objectius del treball 

Els objectius principals del treball es troben diferenciats en diversos punts per poder donar una visió 

amplia sobre el tema a tractar i poder profunditzar els punts de més rellevància i interès. Aquests 

objectius són: 

• Identificar els principals focus d’emissions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

• Analitzar l’evolució dels nivells d’immissió dels contaminants indicadors de la qualitat de l’aire. 

• Trobar possibles relacions entre els nivells d’immissió i altres variables.  

• Analitzar els efectes de la contaminació atmosfèrica a Barcelona.  

• Exposar les mesures aplicades per tal de millorar la qualitat de l’aire. 

1.3. Abast del treball 

El treball es centra només en la contaminació de l’aire a través de les seves causes i els seus efectes. 

Les mesures proposades o l’anàlisi de dades només té en compte aquest tipus de contaminació, sent 

conscient de que existeixen d’altres tipus, com la contaminació lumínica o la contaminació de l’aigua.  

D’altra banda, el focus d’anàlisi és la ciutat de Barcelona i no cap altre ciutat, poble o espai públic. És 

important conèixer les condicions d’entorn així com el punt des d’on es parteix. Per això, cal remarcar 

que no totes les conclusions extretes en aquest treball poden ser extrapolables per possibles 

aplicacions en altres indrets, requerint un estudi i anàlisi previ de cada cas.  
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1.4. Eines utilitzades 

La informació exposada en el present treball ha estat obtinguda i contrastada a partir de recerca 

bibliogràfica. L’origen de tota la informació es troba detallat a l’apartat Bibliografia.  

La bibliografia ha estat gestionada amb el programari Medeley Desktop. (11) 

Les taules i gràfics presents en els següents apartats han estat elaborats mitjançant el programari 

Microsoft Excel (12).  

El tractament de dades per obtenir els resultats en els apartats 2.6, 2.7, 3, 5.1, 5.2 i l’Annex A, s’ha 

realitzat mitjançant el programari Microsoft Excel (12).  

Els mapes de calor representats en els apartats 2.6 i 2.7, s’han realitzat mitjançant l’eina de Mapes 3D, 

present al programari Microsoft Excel (12).  

La realització d’aquest treball, s’ha realitzat en base a la plantilla de Treball de Fi de Grau proporcionada 

per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est, disponible a la disposició de tots els estudiants (13).  

Finalment, la redacció d’aquest treball s’ha realitzat mitjançant el programari Microsoft Word (14). 
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2. Principals contaminants 

2.1. Estructura de l’atmosfera  

L’atmosfera terrestre es la part gasosa de la Terra. Aquesta està composta principalment per nitrogen 

(N2), oxigen (O2), i argó (Ar) en un 78%, 21% i 0.93% molar respectivament. El percentatge restant, es 

troba distribuït en diferents gasos com el diòxid de carboni (CO2) o l’ozó (O3) (per veure en més detall 

consultar la Taula 23).  

L’atmosfera es troba dividida verticalment en 5 capes, anomenades exosfera, termosfera, mesosfera, 

estratosfera i troposfera. El salt d’una capa a una altra, el marca el canvi de tendència del perfil tèrmic 

a l’augmentar l’altitud. En canvi, la pressió sempre disminueix quan es produeix aquest augment.  

  
Figura 1: Perfil tèrmic (esquerra) i de pressions (dreta) de l’atmosfera en funció de l’altitud. Font: (15)(16) 

La exosfera i la termosfera conformen la ionosfera, on es produeixen processos de ionització que 

originen concentracions molt grans d’electrons lliures que afavoreixen la transmissió d’ones de ràdio 

en distancies molt grans (17). Aquestes dues capes es troben a més de 85km de la superfície terrestre 

amb una pressió inferior a 0.01hPa.  

La mesosfera és la capa més freda de la terra i es troba entre 51 i 85 km per sobre de la superfície 

terrestre.  

La estratosfera i la troposfera conformen més del 99.9% del total de la massa de l’atmosfera. Aquestes 

capes són les de més especial interès des d’un punt de vista mediambiental (16).  
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La estratosfera s’estén des dels 8-18 km d’alçada fins als 50 km. Es caracteritza per l’increment de 

temperatura amb l’altitud, degut a l’absorció de la radiació solar UV per part de la capa d’ozó, la qual 

es troba entre 15 i 35 km de la superfície terrestre. Gràcies a aquesta absorció la vida al planeta Terra 

és possible tal i com la coneixem. Tot i així, degut a que la convecció vertical és escassa, els compostos 

que penetren aquesta capa, poden arribar a estar en suspensió durant molt de temps (18). Per aquesta 

raó, els nivells d’ozó de la capa poden veure’s reduïts degut a la presencia de contaminants. Un 

exemple són els clorofluorocarburs (CFC), que catalitzen la destrucció de l’ozó més ràpidament del que 

es genera (19). Aquesta desaparició de l’ozó, segueix el següent mecanisme de reacció (20): 

𝑋𝑂 + 𝑋𝑂 → 2𝑋 + 𝑂2 Eq. 2.1 

 

𝑋 + 𝑂3 → 𝑋𝑂 + 𝑂2 Eq. 2.2 
 

Per últim, la troposfera s’estén des de la superfície terrestre fins als 10-20km d’altitud, depenent de 

l’estació de l’any i la latitud. La temperatura decreix amb l’altitud. En aquesta capa es troba entre el 75 

i el 80% de la massa total d’aire de l’atmosfera, sent aquest l’aire que respiren els éssers vius. Els 

processos que succeeixen a la troposfera, com el cicle hidrològic o l’efecte del gasos d’efecte 

hivernacle, tenen una gran influència al clima i als fenòmens meteorològics.  

2.2. Contaminació atmosfèrica 

La contaminació atmosfèrica és produïda per l’alliberació de diversos gasos, sòlids o líquids que 

excedeixen la capacitat natural per dissipar-los, diluir-los o absorbir-los. Aquestes substàncies, poden 

arribar a concentracions que poden causar efectes perjudicials per la salut dels éssers vius, greus 

impactes econòmics o degradació dels materials. (21) 

A l’estat espanyol, les substancies que es consideren contaminants atmosfèrics, estan recollides a la 

llei 34/2007 (22). Entre aquestes, es troben el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió 

(PM), el diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO) i l’ozó (O3). Aquests cinc contaminants, són 

els que representen la qualitat de l’aire d’un territori, tal i com es troba explicat en el següent apartat. 

Algunes de les substancies contaminants, poden tenir efectes sobre la temperatura present a la 

troposfera. Aquestes, absorbeixen la radiació infraroja emesa per la superfície de la terra i la irradien 

de nou cap a la superfície terrestre (veure Figura 2).  
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Figura 2: Representació dels gasos d’efecte hivernacle. Font: (23) 

Els gasos que tenen aquesta propietat, s’anomenen gasos d’efecte hivernacle (GEH). Els principals 

contaminants que són gasos d’efecte hivernacle són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid 

nitrós (N2O) i els gasos fluorats. D’altre banda, és necessari destacar, que no tots els GEH són 

contaminants. Per exemple, el vapor d’aigua és un dels principals GEH i, tot i així, imprescindible per la 

vida al planeta.  

2.3. Clima i orografia de la ciutat de Barcelona 

Dos dels factors que influeixen en la recirculació i neteja de l’aire d’un territori és el clima i l’orografia. 

Segons Watson, Bates i Kennedy (24) els contaminants es troben en moviment a l’atmosfera gràcies al 

transport, la dispersió i la deposició. El transport és causat per les corrents d’aire, la dispersió per 

turbulències locals i la deposició per precipitacions o la sedimentació.   

Barcelona es troba en una plana limitada per dos deltes, el delta de Llobregat al sud-oest i el delta del 

Besòs al nord-oest. Al sud-est es troba limitada pel mar Mediterrani i al nord-oest per la serra de 

Collserola. Aquesta orografia influeix en el clima que es troba present a la Regió Metropolitana.  

Per un costat, la presència del mar Mediterrani fa que el clima present sigui un clima “caracteritzat per 

l’alternança de dues estacions: una de seca i càlida a l’estiu i una altra d’humida i freda a l’hivern.” (25) 

Aquest es troba afectat per l’anticicló subtropical atlàntic, el qual fa que a l’estiu hi hagi poca pluviositat 

i una gran estabilitat amb temperatures elevades. Aquest fenomen, anomenat inversió tèrmica, fa que 

el cicle de moviment de l’aire es vegi interromput ja que el flux d’aire vertical en aquest cas és baix 

(26).   
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Figura 3: Diferència entre situació normal i inversió tèrmica. Font: (27) 

En aquesta època de l’any la dispersió dels contaminants es veu greument afectada, contribuint així a 

la acumulació d’aquests a prop de les fonts emissores. A més, en aquestes situacions d’estabilitat és 

habitual que es produeixi l’efecte smog. (28) 

En canvi, a la tardor succeeixen tempestes i riuades, donades pel contrast tèrmic de l’aigua del mar 

calenta, degut a les altes temperatures de l’estiu i l’entrada d’aire fred d’origen polar (29). D’altra 

banda, el mar també és responsable de la producció de corrents d’aire, degut a la diferència de 

temperatura entre el mar i la terra. Hi ha dos tipus de corrents segons el sentit de la circulació de l’aire: 

l’embat i el terral.  

        

 
Figura 4: Comparativa entre la circulació de l'aire. Font: (30) 

Un altre part de l’orografia molt important que afavoreix la circulació del aire, són els dos rius que 

envolten la ciutat i que finalitzen el seu curs al mar Mediterrani. Els rius es caracteritzen per ser uns 

reguladors de temperatura, disminuint-la a la vora d’aquests. A més, igual que en el cas de la influència 

del mar a les corrents d’aire, la diferència de temperatura entre l’aigua i el sòl genera fluxos d’aire 

constants.  

Per últim, la última limitació de la ciutat de Barcelona es tracta de la serralada de Collserola. Aquest 

gran parc Natural de 8295 hectàrees (31) és el pulmó natural de les ciutats que envolten. Els boscos 

són regeneradors d’oxigen i absorbeixen el diòxid de carboni atmosfèric, produïts per la combustió 

dels combustibles fòssils, entre d’altres. També, aquesta flora filtra les partícules en suspensió que es 

troben presents a l’aire (32). Aquestes partícules són un dels paràmetres per mesurar la qualitat de 

l’aire. D’altre banda, segons Makhelouf (33) una gran massa de bosc com la del Parc Natural de 
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Collserola, fa que la temperatura als voltants es vegi notablement reduïda respecte al centre de la 

ciutat. La Figura 5 mostra la diferència de temperatures entre els diferents punts de Barcelona el dia 

20 de Març del 2020. La mostra de temperatura presa a l’Observatori Fabra és la que es troba més a 

prop del Parc, tenint un gradient de temperatura respecte altres punts del centre de Barcelona de més 

d’1ºC. 

 
Figura 5: Diferents punts de mesura de temperatura a Barcelona. Font: (34) 

2.4. Informació bàsica sobre els principals contaminants 

Els principals contaminants són els gasos que es troben amb més abundància a l’atmosfera i són 

perjudicials per la salut pública. Aquests descriuen la qualitat de l’aire d’un territori. Tal i com s’ha 

expressat en l’apartat 2.2, es tracta del diòxid de nitrogen, les PM10, el diòxid de sofre, el monòxid de 

carboni i l’ozó.  

Abans, és necessari fer una distinció dels contaminants segons el seu origen. Aquests poden ser 

primaris, si són procedents directament de fonts d’emissió o secundaris si són originats a l’atmosfera 

a partir de reaccions dels contaminants primaris.  

2.4.1. Diòxid de nitrogen (NO2) 

El diòxid de nitrogen és un gas contaminant soluble en l’aigua i un gran oxidant. L’origen principal 

d’aquest gas és antropogènic, causat per la combustió de combustibles fòssils, majoritàriament del 

trànsit. Aquest contaminant és primari. 

La inhalació del diòxid de nitrogen pot causar irritacions en el sistema respiratori humà. Exposicions 

curtes a aquest gas agreuja els problemes respiratoris que els humans puguin tenir, com l’asma, i 

exposicions llargues a elevades concentracions del NO2, contribueix al desenvolupament d’asma i 

augmenta la probabilitat de tenir infeccions respiratòries (35). D’altra banda, concentracions altes 

d’aquest gas provoca l’absorció de la radiació solar visible i el deteriorament de la visibilitat atmosfèrica 

(36).  
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2.4.2. PM10 

Les PM10 (de l’anglès particulate matter) són aquelles partícules sòlides i líquides de substàncies 

orgàniques i inorgàniques suspeses a l’aire les quals tenen un diàmetre inferior a 10 μm. Aquestes 

partícules estan compostes per metalls, hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA) o compostos orgànics 

volàtils (COV) entre d’altres. Aquestes partícules poden penetrar i establir-se dins dels pulmons, 

causant problemes respiratoris (37)(38). El PM10 és un contaminant primari, el qual les seves fonts 

emissores són el trànsit, la construcció, les cimenteres o focs forestals entre d’altres. A Barcelona els 

principals focus d’emissions són el transport i el Port de Barcelona, el qual aquest últim genera més del 

50% de les emissions de PM10 (veure Figura 6).   

 
Figura 6: Distribució emissions PM10 a la ciutat de Barcelona. Font: Elaboració pròpia a partir de (39) 

2.4.3. Diòxid de sofre (SO2) 

El diòxid de sofre és un gas incolor, no inflamable i molt soluble a l’aigua . Els orígens del SO2 poden ser 

naturals o antropogènics. El SO2 d’origen natural és causat principalment per erupcions volcàniques o 

pantans, fet que descarta per complert que a la ciutat de Barcelona el seu origen sigui aquest. Per tant, 

les fonts d’emissió del diòxid de sofre són, principalment, antropogèniques. Aquestes són produïdes 

per la combustió de carburants fòssils que contenen sofre, com el petroli. L’exposició al SO2 perjudica 

el sistema respiratori dels humans ja que és un gran irritant dels pulmons, la pell i ulls (40). A més, 

també és perjudicial pels metalls degut al seu procés d’acidificació produint corrosió d’aquests i per la 

flora, ja que degrada la clorofil·la i redueix el procés de fotosíntesis (41). 

2.4.4. Monòxid de Carboni (CO) 

El monòxid de carboni és un gas incolor i sense olor altament tòxic, produït per la combustió 

incompleta dels hidrocarburs (42). Les fonts d’emissió d’aquest gas són la combustió dels vehicles, 
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sistemes de calefacció en mal estat, refineries o qualsevol fum d’un foc entre d’altres i, per tant, es 

tracta d’un contaminant primari. Quan s’inhala el monòxid de carboni, aquest es combina amb 

l’hemoglobina per formar carboxihemoglobina (CO-Hgb), reduint la capacitat total de la sang de 

transportar l’oxigen (43). Com a conseqüència de la intoxicació del CO, la corba de dissociació 

Hemoglobina-Oxigen (Figura 7), es troba desplaçada cap a l’esquerra, reduint la quantitat d’oxigen 

transmès a la hemoglobina a la mateixa pressió parcial.  

 
Figura 7: Efectes de la inhalació del CO. Corba saturació d’oxigen en sang (SpO2 (%)) respecte la pressió parcial d’oxigen (O2). 

Font: (44) 

2.4.5. Ozó (O3) 

L’ozó és un gas present a la estratosfera i a la troposfera, el qual pot ser beneficiós i perjudicial al mateix 

temps, segons a quina altitud es trobi . 

 
Figura 8: Distribució de l'ozó a l’atmosfera. Font: (45) 

Quan l’ozó es troba present a la estratosfera és beneficiós. Aquest protegeix la terra de la radiació 

ultraviolada causada pel Sol, formant una capa que es coneix com a capa d’ozó.  
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Per contra, l’ozó no es troba en grans quantitats de manera natural a la troposfera, si no que es creat 

per reaccions químiques entre òxids de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (VOC) en presència 

de llum solar. És per aquest motiu que es tracta d’un contaminant secundari. Quan aquest gas es troba 

a la troposfera és perjudicial, tant per la salut dels humans com pels conreus. Per exemplificar el cas 

dels conreus, amb una mitjana de concentració d’ozó de 40ppb, es redueix el rendiment de producció 

en un 10% si es compara amb una zona lliure d’ozó (46), ja que aquest alenteix el procés de creixement 

de les plantes i les fa més sensibles als riscos que pugui tenir. D’altra banda, pels éssers vius l’ozó és un 

irritant pulmonar que afecta les membranes mucoses podent produir pneumònia, asma o obstrucció 

pulmonar crònica entre d’altres (47). 

2.5. Perillositat de l’exposició a altes concentracions dels contaminants 

Els compostos identificats com a principals contaminants, no ho serien si les concentracions d’aquests 

en l’ambient no fossin perjudicials. Els gasos i partícules es converteixen en contaminants quan aquests 

sobrepassen uns límits els quals poden ser perjudicials per la salut pública. Els límits es troben regulats 

pel govern de cada país (en base a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (48)). 

Quan es sobrepassen aquests límits, es declara un episodi ambiental per alta contaminació (a 

Barcelona només en els casos del NO2 i les PM10), en el qual s’apliquen diferents mesures en funció 

del contaminant que es trobi en alerta per tal de reduir les concentracions d’aquests (49).  

Pel cas del NO2, es comunica a la població si el valor horari d’immissió superen els 160 μg/m3/h en dues 

estacions de la XVPCA. A més, si aquest valor supera els 200 μg/m3/h, es declara l’episodi ambiental de 

contaminació, implementant els carrils Bus-VAO a diverses carreteres, reforçant el transport públic i 

reduint el seu preu, restringint l’aparcament regulat en la calçada i permetent només la circulació dels 

vehicles menys contaminants. (50) 

Pel cas del PM10, es comunica a la població si el valor diari d’immissió del dia anterior superen els 

50μg/m3 en dues estacions de la XVPCA. A més, els regs es realitzaran amb aigua freàtica i 

s’incrementaran, es prohibirà diversos mecanismes de neteja que afavoreixin la generació de 

partícules i es restringiren les activitats pulverulentes en obres. D’altra banda, quan el valor de 

concentració superi els 80 μg/m3, es declara l’episodi ambiental de contaminació per PM10 i es 

prohibiran les activitats pulverulentes en obres.  

A Catalunya, el nombre de declaracions d’episodi ambiental de contaminació va tenir un màxim en 

l’any 2019, en un període de 8 anys, quan se’n van declarar 3 (veure Figura 65). A més, es va declarar 

5 avisos preventius d’episodis ambientals de contaminació per diòxid de nitrogen o PM10 (veure Figura 

66), sent aquest un màxim també en l’any 2019, en un període de 4 anys. 
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Totes les declaracions d’episodi ambiental de contaminació impliquen que els humans, la flora i la 

fauna es veuen afectats greument pels alts nivells de concentracions dels contaminants. Segons la 

Agència Europea del Medi Ambient (EEA), només al territori espanyol es van produir 33300 morts 

prematures atribuïbles a la contaminació l’any 2016 (veure Taula 24). Aquest valor correspon a més 

del 8% del nombre total de defuncions (Figura 9). 

 
Figura 9: Distribució de defuncions al territori espanyol l'any 2016. Font: Elaboració pròpia a partir de (51) 

2.6. Principals focus d’emissions  

2.6.1. Consideracions a tenir en compte  

Aquest apartat s’ha realitzat a partir de diverses fonts així com diverses bases de dades. Totes les dades 

corresponen a l’any 2017.  

Els mapes representatius dels focus d’emissions de l’àrea metropolitana s’han realitzat amb el 

programari Microsoft Excel (12). S’ha utilitzat l’eina 3D Maps per crear els mapes de calor (Figura 13, 

Figura 15, Figura 16 i Figura 17) a partir de les dades de la Taula 26 i Taula 27. 

Les dades d’emissió del Port de Barcelona s’han calculat a de la influència del Port de Barcelona al total 

del trànsit marítim espanyol (un 11.2% (52)) i l’inventari d’emissions degut al transport marítim 

realitzat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) (veure Taula 25). 

Les emissions del Port de Barcelona no s’han representat en el mapa de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, degut a que els seus elevats valors disminuirien la rellevància dels valors d’emissió de les 

indústries.  

Les dades d’emissions de les indústries de l’àrea metropolitana s’han obtingut del PRTR-CAT (53) 

(obtenint la Taula 26 i Taula 27).  
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Les emissions produïdes per l’aeroport de Barcelona s’han calculat a partir de les emissions produïdes 

a un aeroport estranger(54). Aquestes s’han estandarditzant segons el volum d’operacions realitzades 

en aquest aeroport i extrapolat a l’aeroport de Barcelona (55)(56) obtenint els valors d’emissions que 

es troben a la Taula 28. 

Les emissions produïdes pel transport terrestre s’han calculat a partir de les dades d’emissió de 

contaminants produïdes pel transport terrestre a l’estat espanyol extretes de l’INE (57). Aquestes s’han 

estandarditzat segons la població total espanyola i extrapolat a la població total de l’àrea 

metropolitana. 

Existeixen altres fonts d’emissió que les que s’exposen en aquest apartat les quals fan que els valors 

d’emissió siguin més elevats encara. Tot i així, l’objectiu és donar una idea dels principals focus de 

contaminació mitjançant les indústries que més emissions emeten.  

Abans de tot, és necessari diferenciar entre emissions i immissions, ja que aquestes últimes són les que 

el ciutadà d’una determinada regió li afecta. Les emissions que es puguin produir en un determinat 

punt, es veuen afectades pel transport i la dispersió. Per exemple, la Figura 10 i la Figura 11 mostra 

aquest fet segons les distribucions per sectors de l’origen de les emissions i immissions de les PM10 i 

el NOx. En aquest apartat s’analitzen els diversos focus d’emissió de contaminació, considerant que el 

punt on cal actuar per reduir la contaminació és a partir d’aquests valors.  

 
Figura 10: Origen de les emissions (esquerra) i immissions (dreta) de les PM10 segons el sector.  Font: Elaboració pròpia a 

partir de (39). 
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Figura 11: Origen de les emissions (esquerra) i immissions (dreta) del NOx segons el sector. Font: Elaboració pròpia a partir de 

(39). 

2.6.2. Òxids de nitrogen 

Les emissions d’òxids de nitrogen (NOx), (les dades que s’aporten NOx estan expressades en NO2 

equivalent), es troben distribuïdes al llarg de la ciutat segons la Figura 12. Existeix un focus principal 

d’emissió (il·lustrat en color morat) el qual representa la zona del Port de Barcelona. D’altra banda, 

també existeix un focus secundari al centre del mapa (representat en color taronja) que correspon a la 

zona de l’Eixample. La principal font d’emissió d’aquesta zona és el trànsit de vehicles de combustió. A 

més, les zones d’entrada i sortida de la ciutat, així com les rondes també representen un focus 

important d’emissió de NO2 pel mateix motiu que la zona de l’Eixample.  

 
Figura 12: Distribució d'emissions de NOx/NO2 a Barcelona. Font: (39) 
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El port de Barcelona representa un focus d’emissió d’aquest contaminant molt rellevant ja que suposa 

gairebé el 54% de les emissions totals de l’àrea metropolitana. Per contra, els valors d’immissió 

indiquen que gairebé el 60% dels òxids de nitrogen que respiren els ciutadans de Barcelona provenen 

del transport terrestre. Això vol dir, que tot i que el port sigui un focus important d’emissions de NO2 

dins de la ciutat de Barcelona, aquestes es veuen influenciades pel transport i la dispersió de les 

partícules. No obstant, aquests contaminants romanen en suspensió en l’aire afectant les poblacions 

confrontants de l’àrea metropolitana.   

Tanmateix, les emissions que es produeixen a la indústria i l’aeroport de Barcelona que es troben a 

l’àrea metropolitana, també afecten a la qualitat de l’aire de la ciutat. Existeixen diversos nuclis 

industrials emissors de NO2 (veure Figura 13) , els quals destaquen la cimentera Ciments Molins situada 

a Sant Vicenç dels Horts, la Central Tèrmica de Cicle combinat i la Planta de Valorització Energètica de 

Sant Adrià del Besòs i un altre cimentera anomenada Lafarge Cementos, situada a Montcada i Reixac. 

Tot i així, el focus més important d’emissions d’aquest contaminant és l’aeroport de Barcelona, 

contribuint al 34% de les emissions totals de NO2.  

 
Figura 13: Distribució de les emissions de NO2 de les industries i aeroport de l'AMB. La degradació de color indicada a la 

llegenda indica la quantitat d’emissions produïdes, sent el color vermell la més gran. Font: Elaboració pròpia a partir de la 
Taula 26 
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2.6.3. PM10 

Les emissions de PM10 produïdes a la ciutat de Barcelona es troben distribuïdes segons la Figura 14. 

Aquesta distribució és pràcticament idèntica a la distribució del NOx, identificant els principals focus al 

Port de Barcelona, l’Eixample, carreteres d’accés a la ciutat i rondes.  

 
Figura 14: Distribució d’emissions de PM10 a Barcelona. Font: (39) 

Una vegada més, la principal font d’emissió del contaminant, en aquest cas les PM10, és el Port de 

Barcelona, seguit del transport terrestre. Només aquestes dues fonts d’emissió representen el 79% de 

les emissions totals a l’àrea metropolitana. 

Tot i així, els valors d’immissió indiquen que més del 60% de les partícules que es troben en suspensió 

a la ciutat provenen de l’àrea metropolitana (veure Figura 10). En aquest cas, la influència de l’aeroport 

continua sent elevada, però els seus valors d’emissions de PM10 es veuen superats per la fosa 

Fundición Miguel Ros de Sant Vicenç dels Horts (veure Figura 15). Només aquests dos focus 

representen el 77% de les emissions totals de PM10 de les indústries i aeroports de l’àrea 

metropolitana.  
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Figura 15: Distribució de les emissions de les PM10 de les industries i aeroport de l'AMB. La degradació de color indicada a la 

llegenda indica la quantitat d’emissions produïdes, sent el color vermell la més gran. Font: Elaboració pròpia a partir de la 
Taula 26 

Existeix un altre focus terciari, però no menys important, situat a Sant Adrià del Besòs causat per la 

Central Tèrmica de Cicle Combinat (Endesa i Gas Natural) i la Planta de Valorització Energètica.   

2.6.4. Òxids de Sofre 

Respecte a les emissions d’òxids de sofre (mesurats en emissions de SO2), la principal font emissora 

d’aquest contaminant a Barcelona, també és el port, responsable de més del 70% de les emissions 

totals de l’àrea metropolitana.  

En aquest cas, el transport no és una de les principals fonts d’emissió d’aquest contaminant. D’altra 

banda, a la resta de l’àrea metropolitana existeixen diversos focus d’emissions de SO2 (veure Figura 

16). L’aeroport és un dels principals emissors, però el supera la Compañia Española de Laminación 

ubicada a Castellbisbal.  

Altres fonts a destacar són la cimentera Ciments Molins de Sant Vicenç dels Horts i la Central Tèrmica 

de Cicle Combinat (Endesa i Gas Natural) i la Planta de Valorització Energètica ubicada a Sant Adrià del 

Besós.  
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Figura 16: : Distribució de les emissions del SO2 de les industries i aeroport de l'AMB. La degradació de color indicada a la 
llegenda indica la quantitat d’emissions produïdes, sent el color vermell la més gran. Font: Elaboració pròpia a partir de la 

Taula 26 

2.6.5. Monòxid de carboni 

La principal font d’emissió de monòxid de carboni és el transport degut als gasos d’escapament dels 

vehicles de combustió. Tot i així, existeixen dues fonts amb valors d’emissió anuals equiparables als  

del transport (veure Figura 17). Aquestes dues fonts d’emissió són l’aeroport i la cimentera Lafarge 

Cementos situada a Montcada i Reixac. El focus situat a la zona nord/nord-est de la ciutat pren especial 

rellevància, ja que la Central Tèrmica de Cicle combinat situada a Sant Adrià del Besòs contribueix a 

que les emissions del contaminant en aquesta zona siguin especialment elevades. Per últim, un altre 

focus important també és la Compañia Española de Laminación.  
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Figura 17: Distribució de les emissions del CO de les industries i aeroport de l'AMB. La degradació de color indicada a la 

llegenda indica la quantitat d’emissions produïdes, sent el color vermell la més gran Font: Elaboració pròpia a partir de la 
Taula 26 

2.6.6. Ozó 

L’ozó és un contaminant complex per identificar els principals focus d’emissions ja que com s’ha 

explicat en l’apartat Ozó (O3) es tracta d’un contaminant secundari. Aquest es produït per les reaccions 

químiques amb altres substàncies en presència de llum i calor. La presencia d’òxids de nitrogen així 

com de compostos orgànics volàtils afavoreixen la formació de l’ozó. Tot i no ser l’únic motiu de la seva 

formació, la reducció de les emissions d’aquests compostos podrien afavorir a la reducció de la 

formació d’ozó troposfèric.  

2.6.7. Principals poblacions i indústries emissores 

Una vegada identificat els principals focus, es pot analitzar quines són les principals indústries i 

poblacions emissores de l’àrea metropolitana de Barcelona sense tenir en compte la pròpia ciutat. Això 

és d’especial interès ja que els valors d’immissió de la ciutat es veuen afectats per totes aquestes 

emissions.  

S’identifiquen 5 poblacions emissores de contaminació predominants: Montcada i Reixac, El Prat de 

Llobregat, Castellbisbal, Sant Adrià del Besòs i Sant Vicenç dels Horts (veure Figura 18).   
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Figura 18: Ubicació i distribució dels principals focus de contaminació. Font: Elaboració pròpia a partir de la Taula 26 

Les emissions de CO es troben en valors molt elevats en sectors industrials com Montcada i Reixac i 

Castellbisbal, equiparant-se a les emissions anuals del Prat de Llobregat on es situa l’aeroport (veure 

Figura 19). Les emissions de NO2 prenen especial rellevància a poblacions com Sant Vicenç dels Horts i 

Sant Adrià del Besòs, sent molt similars també a les emissions de l’aeroport de Barcelona. Tot i que les 

emissions de SO2 en massa siguin molt més petites que les dels contaminants anteriors i que la 

influència en el total de les emissions estigui reduïda, és molt important controlar-les, ja que petits 

valors de concentració són altament perjudicial per la salut pública. Així doncs, les emissions d’aquest 

contaminant es troben concentrades sobre tot a la part nord-oest de la ciutat en les poblacions de 

Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts així com en la part sud-oest de la ciutat al aeroport. Per últim, les 

emissions de PM10 es veuen concentrades a Sant Vicenç dels Horts, sobrepassant inclòs a les emissions 

produïdes a l’aeroport.  

 
Figura 19: Distribució de les emissions de les 5 poblacions amb més emissions. Font: Elaboració pròpia a partir de la Taula 29 
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Pel que fa a les emissions produïdes per la indústria i aeroport detallades (veure Figura 20), l’aeroport 

es posiciona com el sector on més emissions s’emeten a l’àrea metropolitana. A més, les cimenteres 

Lafarge Cementos i Ciments Molins, presenten un alt nivell d’emissions de contaminants principals, 

sent la segona i quarta empresa que emeten més emissions de l’àrea metropolitana. Com s’ha 

comentat anteriorment, la Compañia Española de Laminación presenta uns nivells molt elevats 

d’emissions de CO. Les Centrals Tèrmiques de Cicle Combinat de Gas Natural i Endesa juntament amb 

la Planta de Valorització Energètica, presenten un focus important d’emissions a la zona on es situen 

totes tres en un radi de menys de 500m. 

 
Figura 20: Distribució de les emissions de les 7 indústries més contaminants de l’AMB i aeroport. Font: Elaboració pròpia a 

partir de la Taula 26 

2.7. Evolució dels contaminants a la ciutat de Barcelona 

L’aire de la ciutat de Barcelona es troba greument afectat, principalment pel transport i les indústries 

que envolten la ciutat. Segons la Generalitat de Catalunya, només aquests dos sectors suposen més de 

la meitat de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle, mesurats en tones de CO2 equivalent 

(Figura 21).  
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Figura 21: Distribució de les emissions en activitats de combustió l'any 2017 a Catalunya. Font: (58) 

Els principals contaminants es mesuren a partir d’estacions distribuïdes a la ciutat, que constitueixen 

la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). En total n’hi ha 12, les quals 

cadascuna mesura diferents contaminants (veure Figura 22). Aquestes estacions poden diferenciar-se 

en dos tipus segons la seva ubicació: estacions de fons i estacions de trànsit. Les estacions de fons es 

caracteritzen per trobar-se dins de les àrees urbanes però allunyades dels principals focus de 

contaminació antropogènics. D’altra banda, les estacions de trànsit estan situades a l’epicentre 

d’aquests focus de contaminació.  

 
Figura 22: Distribució de la XVPCA. En vermell les estacions de fons i en groc les estacions de trànsit. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (59) 

Cadascuna de les estacions pot mesurar diferents contaminants (veure Taula 30 per més informació). 

Tot i així, els mètodes de mesura són diferents per cada contaminant. Aquests procediments 

especificats en la Taula 1 es troben regulats segons diferents UNE (Una Norma Española).  
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Taula 1: Mètodes de mesura. Font: Elaboració pròpia a partir de (60)–(64). 

Contaminant Procediment UNE 

NOx Quimioluminescència  UNE-EN 14211 

PM10 Gravimetria  UNE-EN 12341 

SO2 Fluorescència UV  UNE-EN 14212 

CO Espectroscòpia infraroja no 
dispersiva 

UNE-EN 14626 

O3 Fotometria ultraviolada UNE-EN 14625 

2.7.1. Anàlisis anual dels nivells d’immissió 

A partir de les mesures realitzades per la XVPCA i el seu recull de dades extretes de Dades Obertes de 

Catalunya (66), s’ha analitzat l’evolució de les concentracions dels contaminants al llarg dels anys.  

S’ha escollit un període de 17 anys (entre 2003 i 2019) per analitzar la progressió anual dels cinc 

contaminants principals. 

Per la realització de l’anàlisi mensual, setmanal i diari, s’ha escollit el període 2015-2019 com a període 

de referència i s’ha calculat la mitjana mensual, setmanal i diària tenint en compte les dades dels 5 

anys. 

S’han tingut en compte totes les mesures realitzades dins d’aquest període per les estacions presents 

a la ciutat de Barcelona, a excepció d’aquelles que fossin nul·les o igual a zero 

Les dades s’han tractat per obtenir les mitjanes de cadascun dels diferents anàlisis. Per l’anàlisi 

setmanal, s’ha necessitat fer una conversió de la data de la mesura (expressada originalment en 

dd/mm/aaaa) a dia setmanal.  

El primer anàlisi es realitza a partir de l’evolució del valor mitjà anual (veure Figura 23). Per realitzar-

ho, s’ha calculat la mitjana de concentracions de cada mes. En el període d’estudi, existeix una 

disminució de la concentració mitjana anual de tots els contaminants excepte per l’O3  (veure Taula 2).  

Taula 2: Mitjana de la variació del valor anual mitjà en el període 2003-2019 Font: Extreta de l’anàlisi del període a partir de 
(66) 

 
Mitjana de la 
variació anual 

PM10 -4,5% 

O3 2,9% 

NO2 -3,4% 

SO2 -9,0% 

CO -4,8% 
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Pel que fa als valors límits establerts per la legislació (Taula 36), l’únic contaminant amb un valor límit 

anual a la legislació espanyola són les PM10, sent aquest de 40 g/m3. Aquest valor no es supera des 

de l’any 2008. Tot i així, el límit establert que recomana la Organització Mundial de la Salut és de 20 

g/m3 (67), i es supera tots els anys.  

 
Figura 23: Evolució dels 5 contaminants principals entre l'any 2003 i 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de Dades Obertes 

Catalunya (66) 

Per tal de preveure quins valors mitjans anuals dels contaminants s’esperen en els propers anys, s’ha 

realitzat un estudi pels anys 2020-2024 a partir de les dades utilitzades anteriorment. Per fer-ho, s’ha 

utilitzat el mètode de el mètode de suavització exponencial doble, utilitzant les següents equacions: 

𝑨𝒕 =∝ 𝒀𝒕 + (𝟏−∝)𝑨𝒕−𝟏 (Eq. 2.1) 
 

𝑨𝒕
′ =∝ 𝑨𝒕 + (𝟏−∝)𝑨𝒕−𝟏

′  (Eq. 2.2) 
 

𝒂𝒕 = 𝟐𝑨𝒕 − 𝑨𝒕
′  (Eq. 2.3) 

 

𝒃𝒕 = (
∝

(𝟏−∝)
) (𝑨𝒕 − 𝑨𝒕

′ ) 
(Eq. 2.4) 

 

𝒀𝒕+𝒑
′ = 𝒂𝒕 + 𝒃𝒕𝒑 (Eq. 2.5) 
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Els paràmetres utilitzats en les equacions anteriors es troben definits en la següent taula: 

Taula 3: Definició dels paràmetres de les equacions utilitzades al mètode de suavització exponencial doble. Font: (68) 

𝑨𝒕 Valor atenuat exponencialment de 𝒀𝒕 en el període t 

∝ Constant d’atenuació  

𝒀𝒕 Valor real en el temps t en el període del qual es 

coneixen els valors  

𝑨𝒕
′  Valor doblement atenuat exponencialment de 𝑌𝑡  en 

el període t 

𝒂𝒕 Valor que representa la diferencia entre els dos valors 

atenuats exponencialment 

𝒃𝒕 Factor addicional d’ajust 

𝒀𝒕+𝒑
′  Pronòstic del valors futurs en el període p  

𝒕 Temps de la sèrie 

𝒑 Número de predicció començant per 1 

Primer, s’ha escollit un valor d’α aleatori i realitzat el procediment de càlcul d’aquest mètode. A 

continuació, s’ha utilitzat el mètode Solver de Microsoft Excel (12) per obtenir un valor d’ α que 

minimitzés l’error comès entre el valor real del període (Yt) i el valor predit Yt+p
’. Aquest procediment 

s’ha repetit per cada contaminant, obtenint la Figura 24 i la Taula 4 (per més informació de tots els 

resultats dels paràmetres obtinguts, consultar la Taula 31, la Taula 32, la Taula 33, la Taula 34 i la Taula 

35). 
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Figura 24: : Representació de la previsió del valor mitjà anual dels 5 contaminants principals en el període 2020-2024. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (66). 

Taula 4: Resultats de la previsió del valor mitjà anual dels 5 contaminants principals en el període 2020-2024. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (66). 

Any Previsió valor 
mitjà PM10 
(μg/m3) 

Previsió valor 
mitjà O3 
(μg/m3) 

Previsió valor 
mitjà NO2 
(μg/m3) 

Previsió valor 
mitjà SO2 
(μg/m3) 

Previsió 
valor mitjà 
CO (mg/m3) 

2020 22,03 50,74 34,18 1,54 0,35 

2021 21,22 51,05 33,71 1,46 0,35 

2022 20,41 51,35 33,24 1,39 0,35 

2023 19,60 51,66 32,76 1,32 0,34 

2024 18,80 51,96 32,29 1,24 0,34 

El resultat de l’estudi de la previsió pels propers 5 anys, indiquen una disminució de tots els 

contaminants, excepte l’ozó. Respecte els valors de les PM10, seria possible arribar a estar per sota del 

límit de la mitjana anual recomanada per la OMS, sent aquest de 20 μg/m3 (67). La resta de 

contaminants no tenen valor límit anual. Tot i així, la disminució d’aquests en l’ambient sempre 

tindrà beneficis en la salut pública.  

La velocitat amb la que creix els nivells d’immissió de l’ozó es reduirà respecte el període 2003-2019 

(veure Taula 5). A més, la velocitat de disminució dels nivells d’immissió de la resta de contaminants 

principals, també es reduirà.  
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Taula 5: Mitjana de la variació del valor anual mitjà en el període 2003-2019 Font: Extreta de l’anàlisi del període a partir de 
(66) 

 
Mitjana de la 
variació anual 
(Previsió 2020-
2024) 

PM10 -3,9% 

O3 0,6% 

NO2 -1,4% 

SO2 -5,2% 

CO -0,5% 

Aquest estudi s’ha realitzat en base a la progressió de les dades dels anys anteriors. La influència que 

ha tingut la situació esdevinguda pel COVID-19 (explicada a l’apartat 6), no s’ha vist reflectida en aquest 

estudi.  

D’altra banda, seria necessari profunditzar més per assegurar la fiabilitat d’aquest, ja que la 

contaminació d’una ciutat depèn de moltes variables. Per exemple, les mesures que s’apliquin en els 

propers anys per tal de reduir la contaminació, seran clau perquè aquesta predicció es compleixi o no.  

2.7.2. Anàlisis mensual dels nivells d’immissió 

Els nivells d’immissió mensuals, (veure Figura 25) presenten un augment entre els mesos de Febrer i 

Juny. A partir d’aquí, comencen a disminuir progressivament fins a finals d’any. D’altra banda, és 

necessari destacar el comportament de l’ozó, el qual augmenta notablement en els mesos d’estiu on 

la radiació és més elevada. Això remarca el fet del seu mecanisme de reacció, ja que al ser un 

contaminant secundari i necessitar aquesta radiació per formar-se, els nivells són més elevats en els 

mesos de més incidència. Respecte els nivells de les PM10 i el SO2, es comporten d’una manera molt 

similar, tenint un màxim al mes de juny i un mínim al mes de gener. A diferència dels altres 

contaminants, els nivells d’immissió de les PM10 i el SO2 no pateixen grans variacions al llarg de l’any. 

En canvi, els nivells d’immissió del NO2 i de CO, presenten un lleuger descens en els mesos d’estiu. A 

més, l’evolució d’ambdós contaminants segueixen la mateixa tendència, presentant màxims i mínims 

als mateixos mesos de l’any, desembre i agost respectivament. Això pot ser atribuïble al descens de la 

circulació de vehicles de combustió i de l’activitat industrial, principals emissors d’aquests 

contaminants, en els mesos d’estiu. Altrament, els nivells de PM10, CO i NO2 segueixen la mateixa 

tendència en els mesos més freds, és a dir, entre Novembre i Març. Finalment, convé ressaltar la 

diferència entre els valors mínims i màxims d’immissió dels diferents contaminants. La fluctuació que 

pateix l’ozó al llarg de l’any és d’un 155%. La diferència de la resta dels contaminants es comporten 

d’una manera similar, un 50% aproximadament, tret del SO2 el qual varia només un 36% (veure Taula 

6).   
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Taula 6: Percentatge de fluctuació entre el nivell mínim i el nivell màxim d'immissió dels diferents contaminants mensual. 
Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

 
Diferència màxim 
i mínim mensual 

CO 55% 

NO2 58% 

SO2 36% 

O3 155% 

PM10 51% 

 
Figura 25: Evolució mensual dels 5 contaminants principals l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

2.7.3. Anàlisis setmanal i horari dels nivells d’immissió 

Respecte a l’evolució dels nivells d’immissió setmanal, tots presenten un mínim els dies festius a 

excepció de l’ozó (veure Taula 7). Segons Marr L. et al. (69) aquest fet és degut a la sensibilitat dels 

compostos orgànics volàtils (VOC) i la disminució d’emissions de NOx (veure aquesta relació en la 

Figura 68). Els dies feiners presenten uns nivells d’immissió superiors tenint un màxim els divendres 

(veure Figura 67). Les diferències entre els dies laborables i festius són d’especial rellevància en els 

nivells d’immissió del CO, NO2 i PM10, sent de fins un 26%. Com en el cas de l’anàlisi mensual, aquestes 

diferències poden ser atribuïbles a l’activitat industrial i la circulació de vehicles, que augmenta en els 

dies laborables tal i com s’analitza en els apartats posteriors. 

Taula 7: Comparativa dels valors d'immissió entre dies laborables i festius. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

 
CO (mg/m3) NO2 (μg/m3) SO2 (μg/m3) O3 (μg/m3) PM10 (μg/m3) 

Laborables 0,35 34,78 1,61 51,12 24,75 

Festius 0,29 27,52 1,51 57,13 20,78 

Diferència 24% 26% 7% -11% 19% 
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Per últim, l’evolució dels nivells d’immissió al llarg del dia presenta els mateixos trets característics que 

els anàlisis anteriors. Aquests nivells són inferiors en les hores on hi ha menys activitat humana, és a 

dir, de matinada. A partir de les 6h, aquests nivells comencen a augmentar fins assolir un màxim a les 

10h i es mantenen estables fins al final del dia. Un cop més, els nivells de CO i NO2 segueixen la mateixa 

tendència al llarg del dia, remarcant que les principals fonts d’emissió emeten ambdós contaminants 

alhora. A més, en les hores nocturnes fins les 10 del matí, les PM10 segueixen la mateixa tendència 

que els dos contaminants anteriors. Altrament, l’O3 evoluciona d’una manera contraria a la resta dels 

contaminants, tenint aquest un màxim quan els altres tenen un mínim i viceversa. Per últim els nivells 

d’immissió de SO2 es comporten d’una manera gairebé idèntica als nivells de PM10, creixent a partir 

de les 6 de la matinada i estabilitzant-se des de les del 10 del matí fins a les 24h, on aquests 

descendeixen de nou. És necessari destacar que en el cas horari, les fluctuacions entre els nivells 

màxims i mínims d’immissió són molt més elevades que en l’anàlisi mensual, tret de l’ozó (veure Taula 

8). La mínima i la màxima fluctuació corresponent a cada contaminant es comporta igual que en 

l’anàlisi mensual, sent la mínima la del SO2 i la màxima la del O3. 

Taula 8: Percentatge de fluctuació entre el nivell mínim i el nivell màxim horari d'immissió dels diferents contaminants horari. 
Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

Contaminant Diferència màxim i 
mínim horari 

CO 91% 

NO2 81% 

SO2 73% 

O3 130% 

PM10 76% 

 

 
Figura 26: Evolució de la mitjana horària dels 5 principals contaminants l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 
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2.7.4. Anàlisis dels valors límits d’immissió 

El segon anàlisis consisteix a estudiar el nombre de superacions del valor límit diari. Les dades per 

realitzar aquest anàlisis, tenen en compte totes les estacions que mesuren els nivells d’immissió de 

cada contaminant.  

Per establir un criteri comú en totes les mesures, s’ha calculat la relació entre dos valors. El primer 

d’ells, és el nombre de superacions que hi ha hagut del valor límit en totes les dades obtingudes de 

Dades Obertes de Catalunya (66). Utilitzant les dades de totes les estacions de mesura, és possible que 

hi hagi redundància en les vegades que s’ha superat el valor límit a la ciutat en un dia o hora. Per aquest 

motiu, s’ha decidit fer una relació del nombre total de superacions i el nombre d’estacions. S’ha aplicat 

la equació 2.6 pel contaminant i en el temps t, obtenint la Figura 27,  la Figura 28 i la Figura 29. 

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑽𝑳𝒊 𝒕 =
𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒕

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒔𝒖𝒓𝒂𝒊 𝒕

 
(Eq. 2.6) 

 

Per exemple, si els nivells d’immissió de les PM10 es troben superats en dues estacions de la ciutat a 

la vegada, computarien dos superacions del valor límit. Si es divideix pel nombre d’estacions, que 

mesuren aquestes dades, en aquest cas dues, es pot arribar a obtenir un resultat més aproximat de les 

vegades per any que el valor límit es troba superat a la ciutat. A més, amb aquesta relació s’aconsegueix 

estandarditzar el nombre de superacions, ja que algunes de les estacions de mesura, s’han incorporat 

més tard respecte el començament del període escollit.  

Els contaminants que tenen un valor límit diari són el SO2, el NO2 i les PM10.  Els nivells diaris de SO2 

no es veuen mai superats pel límit establert. D’altra banda, el valor límit diari de les PM10 es veu 

superat diverses ocasions al llarg del període (veure Figura 27). Tot i que existeix una disminució 

notable des de l’inici del període, s’aprecia un lleuger augment al llarg dels últims anys, registrant en el 

2019 el valor més elevat des del 2010. Tot i així, encara no es supera el nombre màxim anual de 

superacions del valor límit diari que és de 35 dies per any.   
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Figura 27: Evolució de la relació entre nombre de superacions del valor límit i el nombre d'estacions que han realitzat la 

mesura per les PM10. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

Per últim, la relació entre el nombre de superacions del valor límit diari i el nombre d’estacions que 

realitzen les mesures, té un valor molt alt i gairebé constant al llarg dels anys (veure Figura 28). Tot i 

que les mesures implementades els últims anys han aconseguit reduir els valors de les PM10, no s’ha 

aconseguit el mateix resultat per el NO2. Aquestes superacions indiquen que els éssers vius presents a 

la ciutat de Barcelona, s’han trobat nombrosos dies amb uns valors de NO2 perjudicials per la seva 

salut. D’altra banda, el NO2 és l’únic contaminant que també té regulat el seu valor límit de la mitjana 

horària, sent aquest 200 μg/m3 el qual no es pot superar més de 18 hores per any. La superació 

d’aquest valor ha disminuït respecte els anys anteriors i mai s’han superat les 18 hores per any (veure 

Figura 29).  

 
Figura 28: Evolució de la relació entre el nombre de superacions del valor límit diari i el nombre d'estacions que han realitzat 

la mesura per el NO2. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 
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Figura 29: Evolució de la relació entre nombre de superacions del valor límit horari i nombre d'estacions que han realitzat la 

mesura per el NO2. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

Com a conclusió d’aquest anàlisi, els valors màxims d’immissió horari del NO2 i els diaris de les PM10 

s’han aconseguit reduir al llarg dels últims anys. Tot i així, encara existeix marge de millora per 

aconseguir un nombre de superacions nul, ja que en els darrers anys encara s’han produït alguns 

episodis de superació de la concentració límit, tant horària com diària. Cal prestar especial atenció als 

valors diaris mitjans del NO2, ja que aquests no mostren millora al llarg dels últims anys.  

2.7.5. Anàlisis de la localització dels punts de mesura 

És important fer una distinció entre la seva ubicació ja que, per exemple, la diferència de 

concentracions entre espais de trànsit i espais de fons pot ser de 30 μg/m3 en el cas del NO2 (70). 

Aquesta diferència es troba reflectida a la Taula 9, on les estacions de trànsit tenen un major impacte 

a la mitjana anual de tots els contaminants excepte per l’ozó. Per tant, els nivells de contaminació són 

més elevats en els llocs on hi ha més trànsit, tant de vehicles com de persones, que en els espais més 

aïllats del centre de la ciutat, com la zona més propera al Parc de Collserola.  
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Taula 9: Diferència de les mitjana de concentracions entre estacions de fons i trànsit l'any 2019.1 Font: Elaboració pròpia a 
partir de (66) 

Contaminant Diferència entre estació 

de fons i trànsit 

PM10 (μg/m3) 3,3 

O3 (μg/m3) -17,3 

NO2 (μg/m3) 15,5 

SO2 (μg/m3) 0,2 

CO (mg/m3) 0,1 

A diferència de la resta de contaminants, les concentracions d’ozó són més elevades a les estacions de 

fons que a les estacions de trànsit. Segons Klumpp, A et al. (71) aquest fet és habitual quan es descriu 

el comportament de l’ozó troposfèric, ja que la seva formació requereix de cert temps en el qual les 

masses d’aire es mouen influenciades pel vent i, com a conseqüència, l’ozó que es pugui generar a la 

ciutat és transportat cap a les zones de fons o rurals.  

2.7.6. Influència del trànsit als nivells d’immissió 

Els vehicles de combustió i l’activitat industrial són uns dels principals focus d’emissió de contaminants 

tal i com s’ha mostrat en els apartats anteriors. En aquesta secció s’ha analitzat la influència que té 

aquest sobre els nivells d’immissió de la ciutat de Barcelona agafant l’any 2019 com període de temps 

de mostreig. A més, s’ha comparat amb els valors obtinguts l’any 2015, per tenir una segona valoració 

de les dades. Per realitzar-ho, s’ha utilitzat la mateixa base de dades que en els apartats anterior per 

obtenir els valors d’immissió, tenint en compte els dies laborables i dies festius (66). Per obtenir els 

valors de trànsit, s’ha utilitzat com a referència les dades de l’evolució horària mitjana del trànsit de la 

Ronda de Dalt, tant en dies festius com en dies laborables de l’any 2019 (72) i l’any 2015 (73).  

 

 

 

1 Els valors positius representen que la mitjana anual en les estacions de trànsit és superior a la mitjana anual en 

les estacions de fons. En canvi, els valors negatius representen el contrari.  
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El resultat obtingut indica que el comportament de l’evolució dels nivells d’immissió al llarg del dia és 

similar en els dos anys de mostra.  

El trànsit en els dies laborables comença a augmentar a partir de les 5h fins les 7h-8h del matí, s’assoleix  

un màxim. Des de les 8h fins les 9h disminueix significativament i es manté constant fins les 20h. A 

partir d’aquesta hora disminueix progressivament fins arribar a un mínim a les 4 de la matinada. Si es 

compara amb els nivells d’immissió dels 5 contaminants principals (veure Figura 30 i Figura 32), existeix 

una relació entre ells. Els nivells d’immissió màxims durant el dia succeeixen al mateix temps que el 

nivell de trànsit amb un decalatge d’una hora. A mesura que comença a augmentar el trànsit a partir 

de les 6h, també ho fan els nivells d’immissió. D’altra banda, els nivells mínims d’immissió també es 

produeixen quan hi ha un mínim de trànsit, sent aquests de matinada. A mesura que disminueix el 

trànsit a partir de les 20h, també ho fan els nivells d’immissió. 

En quant al trànsit en els dies festius (veure Figura 31 i Figura 33), succeeix el mateix que en el cas 

anterior. El trànsit presenta uns mínims de matinada a les mateixes hores que els mínims de nivells 

d’immissió. Quan el trànsit comença a augmentar ho fa conjuntament amb els nivells d’immissió de la 

ciutat fins que s’estabilitzen. 

Un altre aspecte a destacar és la diferència dels nivells d’immissió entre els dies laborables i els dies 

festius . El volum total de vehicles en circulació en els dies laborables és més gran que en els dies festius. 

Això també s’extrapola als contaminants principals, els quals tots ells, tret de l’ozó, presenten uns 

valors molt més elevats en els dies laborables que en els dies festius, sent la diferència de fins al 26% 

més en el cas del NO2. 
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Figura 30: Comparativa evolució horària en dia laborable entre el trànsit i els principals contaminants l’any 2019. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (66)(72). 2 

 
Figura 31: Comparativa evolució horària en dia festiu entre el trànsit i els principals contaminants l’any 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66)(72). 

 

 

 
2 Les unitats del CO (102 mg/m3) no són les mateixes que les dels altres contaminants (μg/m3) tot i estar 

representades en columnes apilades. La decisió de la seva representació d’aquesta manera ha sigut per mostrar 

visualment com afecta el trànsit a tots els valors. Als valors de SO2 no s’ha aplicat aquesta decisió degut a que 

la seva mitjana horària varia en menys d’1 μg/m3, valor irrellevant variar les unitats les quals es representa 

l’evolució horària d’aquest contaminant. Això s’aplica a la resta de l’apartat 
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Figura 32: Comparativa evolució horària en dia laborable entre el trànsit i els principals contaminants l’any 2015. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (66)(73). 

 
Figura 33: Comparativa evolució horària en dia festiu entre el trànsit i els principals contaminants l’any 2015. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66)(73). 

2.7.7. Influència de la temperatura als nivells d’immissió 

La temperatura és un dels factors que influeixen als valors de contaminació, sobre tot en els nivells 

d’ozó. Per realitzar l’anàlisi s’ha escollit com a any d’estudi el 2019. A partir dels dies amb les 30 

temperatures més altes i les 30 més baixes registrades i els valors d’immissió dels seus respectius dies, 

s’ha comparat la diferència entre ells obtenint la Taula 10 i la Figura 64. 
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Taula 10: Comparativa dels nivells d'immissió entre els dies amb temperatura més baixa i els dies amb temperatura més alta 
de l’any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de (66)(74). 

 
CO 
(mg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

SO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

PM10 
(μg/m3) 

Mitjana dels valors d’immissió 
dels 30 dies més freds del 2019 

0,41 36,36 1,53 34,53 16,94 

Mitjana dels valors d’immissió 
dels 30 dies més càlids del 2019 

0,28 36,15 1,94 64,62 31,71 

Diferència 46% 1% -21% -47% -47% 

Els resultats obtinguts d’aquest anàlisis mostren la elevada diferència dels nivells d’immissió de PM10 

i O3, sent aquests més elevats en els dies més càlids. D’altra banda, els nivells de CO mostren un 

comportament contrari a la resta, sent els seus nivells d’immissió més elevats en els dies més freds. Els 

resultats dels nivells d’immissió totals no mostren una diferència notable entre dies càlids i freds. Per 

extreure conclusions de la influència de la temperatura sobre tots els contaminants, s’haurien de tenir 

en compte altres factors que puguin influir en els seus nivells d’immissió, com poden ser les emissions 

d’indústries o el trànsit. D’altra banda, la influència de les altes temperatures a l’ozó, afavorint la seva 

formació, queda remarcada, obtenint el valor esperat de la seva diferència entre els dies càlids i freds.  

2.7.8. Influència de la precipitació als nivells d’immissió 

L’últim anàlisis s’ha realitzat per estudiar la influència que pot tenir la precipitació als nivells d’immissió 

de la ciutat de Barcelona. S’ha escollit l’any 2019 com a any de mostra.  

Per realitzar la comparativa s’han realitzat els següents passos: 

1. S’han seleccionat els 15 dies amb més de precipitació de l’any 2019 (75).  

2. S’han endreçat aquests dies en ordre decreixent de precipitació diària acumulada. 

3. Per comparar-ho amb un dia sense precipitació, s’ha seleccionat el setè dia posterior o anterior 

al dia del pas 1, si en aquest la precipitació ha sigut nul·la. D’aquesta manera, es pot reduir la 

possible influència que hagi tingut la precipitació als nivells d’immissió. 

4. Un cop els dies de mostra han estat seleccionats, s’han comparat els nivells d’immissió dels 

cinc contaminants principals (66) dels corresponents dies.  

5. Finalment, s’han representat els resultats obtinguts a la Figura 34 pel CO, la Figura 35 pel NO2, 

la Figura 36 pel SO2, la Figura 37 per l’O3 i la Figura 38 per les PM10. 
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Figura 34: Comparativa dels nivells d'immissió del CO 
entre dies amb precipitacions i sense. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (66)(75). 

 
Figura 35: Comparativa dels nivells d'immissió del NO2 
entre dies amb precipitacions i sense. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (66)(75). 

 
Figura 36: Comparativa dels nivells d'immissió del SO2 
entre dies amb precipitacions i sense. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (66)(75). 

 
Figura 37: Comparativa dels nivells d'immissió del O3 entre 
dies amb precipitacions i sense. Font: Elaboració pròpia a 
partir de (66)(75). 

 
Figura 38: Comparativa dels nivells d'immissió de les PM10 
entre dies amb precipitacions i sense. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (66)(75). 
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Els resultats obtinguts mostren que pot existir una relació entre les precipitacions i el valor total del 

nivell d’immissió dels cinc contaminants, ja que en només amb una setmana de diferència, són més 

baixos en els dies que es produeixen precipitacions. Això vol dir, que en els períodes de temps on la 

precipitació és escassa, la qualitat de l’aire és pitjor.  La influència negativa que pot tenir aquest fet a 

la qualitat de l’aire, es remarca en l’estudi realitzat en l’apartat 3.2, el qual indica que la tendència és 

que cada cop es produeixin menys dies de precipitacions per any, i que aquestes es trobin 

concentrades en dies puntuals. 

2.8. Qualitat de l’aire 

La qualitat de l’aire defineix el nivell de contaminació de l’aire actual, o el previst, segons els valors dels 

principals contaminants (NO2, PM10, SO2, CO, O3). Aquest es pot trobar afectat per dos motius (76). El 

primer són els processos naturals, els quals els propis fenòmens de la naturalesa provoquen valors 

atípics de concentració dels contaminants, podent ser perillosos per la salut pública. L’erupció d’un 

volcà és un exemple d’aquests processos naturals. En aquest episodi es desprenen gasos volcànics a 

l’atmosfera constituïts per aigua, CO2, SO2, CO, H2S, HCl o H2 (77). El segon són per motius 

antropogènics, és a dir, causats pels éssers humans. Aquest és el que té major impacte a la variació del 

nivell de qualitat de l’aire, ja que es troba globalitzat i és capaç d’originar valors de concentració de 

contaminants molt més elevats i constants al llarg del temps.  

Actualment, a Catalunya existeix un valor per mesurar aquesta qualitat de l’aire anomenat Índex Català 

de Qualitat de l’Aire (ICQA). Tot i que aquest no doni una informació concreta de tots els contaminants, 

serveix per donar una informació global i per tota la població de la qualitat de l’aire.  

Per calcular el ICQA, s’utilitzen els valors límits de concentració (VLi) dels cinc contaminants principals 

i els nivells de concentració mesurats de cadascun (Ci). El VLi està establert per la legislació vigent a 

cada país (la legislació espanyola es troba detallada a la Taula 36 ubicada en l’Annex A). Aquest VLi té 

com a objectiu evitar o reduir els efectes nocius que les concentracions dels contaminants puguin tenir 

per la salut pública i el medi ambient. Per cada contaminant, s’escull un període de temps determinat 

per establir el VLi. Per l’O3, el SO2 i el NO2 s’utilitza la concentració horària, pel CO s’utilitza la mitjana 

de les últimes 8 hores i per les PM10 les últimes 24 hores. Utilitzant aquests períodes de temps, es 

calcula el Ci. 

A partir d’aquests dos paràmetres, s’aplica la següent equació a cadascun dels valors de concentració 

dels contaminants: 
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𝑰𝑪𝑸𝑨𝒊 = 𝟏𝟎𝟎 −
𝑪𝒊

𝑽𝑳𝒊

  
(Eq. 2.7) 

 

 

Sent:   ICQAi : Valor de l’ICQA corresponent al contaminant i 

            Ci : Valor de concentració del contaminant i (μg/m3) 

           VLi : Valor límit de concentració del contaminant i (μg/m3) 

Un cop realitzat aquest càlcul es dona com a valor d’ICQA global el més baix de tots cinc.  

𝑰𝑪𝑸𝑨 = 𝑴𝑰𝑵(𝑰𝑪𝑸𝑨𝑵𝑶𝟐
; 𝑰𝑪𝑸𝑨𝑷𝑴𝟏𝟎; 𝑰𝑪𝑸𝑨𝑺𝑶𝟐

; 𝑰𝑪𝑸𝑨𝑪𝑶; 𝑰𝑪𝑸𝑨𝑶𝟑
)  (Eq. 2.8) 

 

La Taula 11 mostra els diferents escenaris possibles de la relació entre els valors de concentració dels 

contaminants i el ICQA. Si el valor de l’ICQA és superior a 50, la qualitat de l’aire es considera com a 

bona. Si l’ICQA es troba entre 49 i 0, la qualitat de l’aire es considera com a regular. En aquests dos 

escenaris, els valors de concentració dels 5 contaminants són inferiors al valor límit.  En canvi, si l’ICQA 

és negatiu, vol dir que un dels contaminants es troba per sobre del valor límit legislat i, com a 

conseqüència, la qualitat de l’aire es considera com a pobre.  

Taula 11: Correspondència dels valors de concentració dels contaminants computables al ICQA. Font: (78) 

 ICQA 100 a 50 49 a 0 -1 a -50 -51 a -100 

V
A

LO
R

S 
D

’
IM

M
IS

IÓ
 

O3 1h (μg/m3) 0-100 111-180 181-240 > 241 

PM10 24h (μg/m3) 
0-35 36-50 51-75 > 76 

CO 8h (mg/m3) 
0-5 6-10 11-15 > 16 

SO2 1h (μg/m3) 
0-200 201-350 351-500 > 501 

NO2 1h (μg/m3) 
0-90 91-200 201-400 > 401 

L’evolució d’aquest indicador en un període de 15 anys a la ciutat de Barcelona es troba representat a 

la Figura 39. 
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Figura 39: Evolució IQCA a Barcelona en el període 2001-2017. Font: Elaboració pròpia a partir de (79)(80) 

La mitjana anual es troba en un nivell on la qualitat de l’aire es defineix com a millorable, ja que el valor 

del I’ICQA és positiu però alguns dels contaminants es troba proper als valors límits. Tot i així, cal 

destacar que les mitjanes sempre suavitzen els valors extrems. En l’àmbit de la qualitat de l’aire i la 

contaminació, és important tenir en compte aquest fet, ja que els valors extrems de qualsevol dels 

paràmetres durant un període de temps curt, pot ser molt perjudicial per la salut pública.  

L’evolució del ICQA mostra un canvi de tendència a partir de l’any 2013, sent aquest cada cop més 

negatiu. Això vol dir que els valors màxims d’algun dels contaminants ha assolit valors molt superiors 

als valors límits legislat. La Taula 12 ratifica aquest fet, ja que, per exemple, l’any 2019 es van mesurar 

les concentracions més elevades d’O3 i NO2 dels últims 8 anys. 

Taula 12: Evolució del valor màxim horari, diari o en 8h dels cinc contaminants. L’interval de temps del màxim de cada 
contaminant depèn del seu valor límit legislat utilitzat pel càlcul del ICQA. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

ANY PM10 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

SO2 
(μg/m3) 

CO 
(mg/m3) 

2011 75,21 149 262 2,08 2,70 

2012 87,50 148 242 2,17 2,41 

2013 74,08 154 253 1,83 3,01 

2014 106,88 150 202 1,88 2,36 

2015 77,83 207 217 1,79 4,60 

2016 112,67 165 262 2,00 3,29 

2017 115,29 149 219 2,00 3,66 

2018 77,25 197 197 2,29 2,36 

2019 104,50 236 361 2,13 2,51 
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3. Efectes de la contaminació a Barcelona 

3.1. Efectes als ecosistemes 

Els alts nivells de concentració de contaminants suposen un problema greu per la salut pública, 

perjudicant el funcionament del sistema respiratori i sistema cardiovascular. Segons l’Organització 

Mundial de la Salut, l’any 2016 es van produir més de 12500 morts atribuïbles a la contaminació 

atmosfèrica només al territori espanyol (81). 

L’exposició de concentracions elevades de SO2 i NO2 comporten problemes respiratoris i irritació de 

nas i gola. La inhalació d’aquests contaminants eleven la prevalença de bronquitis crònica (82). A més, 

les PM10 i l’O3 que s’inhalen i penetren als pulmons, són precursors d’inflamació de pulmons i 

redueixen la seva capacitat de funció (83). Aquest fet pot produir infeccions respiratòries agudes i 

malalties pulmonars cròniques.   

El sistema cardiovascular es troba afectat principalment pel CO. Tal i com s’ha exposat en l’apartat 

2.4.4, aquest contaminant s’uneix a l’hemoglobina i disminueix la capacitat de transferència d’oxigen. 

La reducció d’oxigen disponible afecta al funcionament dels principals òrgans demandants d’aquesta 

molècula, com poden ser el cervell o el cor (84). Els problemes en el sistema cardiovascular són la 

principal causa de mort atribuïda a la contaminació atmosfèrica. La malaltia causant d’aquestes 

defuncions es tracta de la malaltia de les artèries coronàries (veure Figura 40), la qual és generada, 

principalment, per la inflamació de les parets de les artèries.  

 
Figura 40: Distribució per tipologia de causa de mort atribuïble a la contaminació atmosfèrica a l’estat Espanyol l’any 2016. 

Font: Elaboració pròpia a partir de (81) 
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A banda de la contaminació, els ciutadans de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, es veuran afectats 

pel canvi climàtic explicat en l’apartat anterior. L’augment dels dies càlids suposarà un malestar pels 

ciutadans degut a les altes temperatures. Segons la Societat Americana d’Enginyers de Calefaccions, 

Refrigerador i Aires Condicionats (ANSI), la temperatura ambiental de confort pels humans és d’entre 

23-27 ºC a l’estiu i 20-25 ºC a l’hivern (85). Aquestes temperatures es veuran superades en nombrosos 

dies i nits. Això suposarà a la ciutadania un augment de la probabilitat de patir estrès tèrmic, una 

sensació d’incomoditat i tensió fisiològica resultant de l’exposició a un ambient calorós (86).  

Els episodis de calor extrema també suposaran un elevat nombre de casos de cops de calor i problemes 

de deshidratació per sudoració. L’exercici físic a l’aire lliure estarà condicionat per les elevades 

temperatures, sent no recomanable la seva realització (86). A més, les temperatures elevades suposen 

un risc alt de patir malalties cardiovasculars i/o defuncions.  

Segons l’Organització Meteorològica Mundial, les onades de calor són els episodis climàtics que han 

produït més defuncions a Europa (87). A Catalunya, els episodis de calor augmenten la mortalitat en 

un 20% a les persones d’entre seixanta i setanta anys i un 40% a les persones de més de vuitanta (88). 

Tal i com es mostra a la Figura 41, Barcelona no és la província amb més risc de mortalitat degut a la 

calor en comparació amb altres territoris de l’estat espanyol, però, tot i així, el nombre de defuncions 

degut al calor extrem va ser d’entre 595 i 1189 l’any 2013 (veure Taula 13).  

 
Figura 41: Distribució del percentatge de defuncions atribuïbles al calor extrem al territori espanyol en el període 2003-2014. 

Font: (89) 
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Taula 13: Defuncions atribuïbles a la calor extrema l'any 2013 a Barcelona. Font: Elaboració pròpia a partir de (89)(90) 

 Valor 

Nombre de defuncions totals 14855 

Percentatge atribuïble a la 

calor extrema (%) 

(0,4-0.8] 

Defuncions atribuïbles a la 

calor extrema 

(595-1189] 

 

Un altre punt rellevant per la situació d’extrema calor és l’ús d’aires condicionats i ventiladors. Com a 

conseqüències de les altes temperatures, el consum d’aquests aparells es veurà augmentat amb les 

emissions de CO2 equivalent que això comporta. D’altra banda, la pobresa energètica degut a la 

necessitat d’utilitzar aquests aparells pel benestar de les persones, es veurà accentuada, afectant a les 

persones més vulnerables.  

Els baixos nivells de precipitacions anuals que es puguin produir, esdevindran en episodis de sequera. 

Aquest fet comportarà dèficit en les plantes de generació d’energia hidràulica, disminuint la seva 

producció entre un 61 i un 74 % (91). A més, l’agricultura en surt especialment perjudicada sempre que 

hi ha un episodi d’escassetat d’aigua, esdevenint així problemes per la economia local.  

No només els humans són els éssers vius que es trobaran afectats pel canvi climàtic i la contaminació, 

si no que també es trobarà afectada la fauna i la flora que es troba present tant a la ciutat de Barcelona, 

com als seus voltants, al Parc de Collserola. Els ecosistemes es trobaran alterats per la diferència 

d’estacionalitat degut al canvi de temperatures i disminució de precipitacions. La Figura 42 representa 

aquest fet mitjançant la variació que pot tenir la fenologia degut al canvi climàtic.  
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Figura 42: Alterament de la fenologia degut al canvi climàtic. Font: (92) 

Degut a l’escassetat d’aigua i l’augment de la freqüència de les crescudes sobtades de rius, moltes 

espècies de peixos es poden veure amenaçades per la seva extinció local (93). Segons Barcelona 

Regional un dels grups més vulnerables al canvi climàtic són els amfibis, “per ser ecoterms, tenir una 

fase larvària aquàtica, mobilitat limitada i una biologia sensible als canvis multicausa” (94). A més, 

moltes espècies es veuran amenaçades per les possibles espècies invasores procedents de climes més 

càlids. Per últim, la estacionalitat d’algunes espècies -mosquits, els ratolins, etc.– pot arribar a 

desaparèixer, comportant un augment de la població i podent afectar a la ciutadania (94).  

En relació amb els efectes de la contaminació atmosfèrica a la fauna, aquesta també es pot veure 

afectada per conseqüències similars als humans. Malalties respiratòries, afeccions del sistema 

immunològic i canvis de conducta són algunes d’elles (95). A més, la seva capacitat reproductiva també 

es pot veure afectada, posant en perill la continuïtat de l’espècie dins de l’ecosistema (96). 

Pel que fa a la flora, aquesta es veurà greument perjudicada per tots els factors que variaran en els 

propers anys. Barcelona és una ciutat que es caracteritza per la gran superfície de zones verdes que 

posseeix, tant en diferents parcs dins de la ciutat com la Serralada de Collserola a les afores. Gairebé el 

30% de la ciutat es troba coberta per aquestes zones verdes (97), suposant un regenerador i purificador 

d’aire dels contaminants molt important, tal i com es mostra a la Figura 43.  
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Figura 43: Quantitat de contaminant purificat del aire anual degut a les zones verdes de Barcelona. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (98) 

Els nivells de contaminació presents en un futur influeixen en el correcte desenvolupament de les 

plantes. El contaminant que pot afectar més a aquest fet és el SO2. Aquest pot tenir efectes perjudicials 

ja sigui per exposició a altes concentracions en un període de temps curt o l’exposició de baixes 

concentracions durant un període de temps llarg, ja que pot provocar dificultats per la realització de la 

síntesis de la clorofil·la entre d’altres (99).  

Tot i que el SO2 sigui el principal contaminant que causant de danys a les plantes, altres contaminants 

també tenen efectes directes o indirectes. D’una banda, el NO2 és un principal precursor de la necrosis 

i clorosis (100). D’una altra, el O3 provoca una reducció de creixement de les espècies naturals i accelera 

la senescència (101). A més, la seva presència genera una alta predisposició a agents patògens que 

puguin infectar la planta (102).  

Per últim, la contaminació fotoquímica causada per la presència d’òxids de nitrogen i compostos 

orgànics volàtils, posa en perill l’absorció de la llum necessària per la realització de la fotosíntesis per 

part de les plantes.  

No obstant, no tots els contaminants són perjudicials per les plantes. El CO no és nociu per les plantes, 

ja que és absorbit i oxidat per donar lloc a CO2. A més, les plantes no pateixen cap efecte directe de les 

PM10, si no que fins i tot ajuden a la neteja d’aquest contaminant suspès a l’aire (103). 

El deteriorament de la flora també estarà influenciada pel canvi climàtic. Tot i que els mecanismes 

fotosintètics són resilients a la sequera moderada, si es produeixen sequeres perllongades si que 

afectarien a aquests mecanismes i es produiria també l’abscisió de les fulles (104). Com a 

conseqüència, es veurà reduïda la eficiència del pulmó que suposa les zones verdes per la ciutat. En 

segon lloc, les altes temperatures i l’escassetat d’aigua faran que el risc de produir-se incendis forestals 

es trobi incrementat. Les localitzacions més afectades seran els deltes del Llobregat i del Besós i el Parc 
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de Collserola (veure Figura 44). Per últim, algunes especies d’arbres com el roure martinenc, el roure 

de fulla petita, el pi pinyer o l’alzina, serien vulnerables al canvi climàtic que es pugui produir en el pitjor 

dels casos (RCP 8.5, més informació a l’apartat 3.3.1), perillant la existència dels boscos corresponents 

a aquests tipus d’arbres (94).  

 
Figura 44: Distribució de la perillositat de produir-se incendis forestals a la ciutat de Barcelona. Font: (105) 

3.2. Efectes urbanístics 

La contaminació atmosfèrica és una de les gran precursores del deteriorament dels materials de 

construcció. Els principals efectes abrasius que pateixen els edificis i materials són la corrosió i la erosió. 

Aquestes són principalment causades per la presencia de SO2  , degut a la seva acidesa (veure Figura 

45) (106). Tot i que en menor mesura, altres contaminants com el NO2 , l’O3 o les PM10 també són 

precursors de l’erosió i la corrosió (107). L’exemple de la comparativa de l’impacte dels diferents 

contaminants en la corrosió del coure mostrat en la Figura 45, és d’especial rellevància ja que es tracta 

d’un dels metalls més utilitzats, present sobretot en aparells electrònics. Aquesta mostra la quantitat 

de material perdut en només 4 setmanes degut a la influència dels diferents contaminants, sent la del 

SO2 la més elevada.   
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Figura 45: Quantitat de pèrdua de material de mostres de coure exposades a diferents contaminants atmosfèrics. Font: (108) 

Edificis d’alt interès històric, cultural o patrimonial com la casa Batlló o la casa Milà, es poden veure 

amenaçats per aquest impacte, ja que estan construïts a base de materials amb un alt risc de patir 

deteriorament per la contaminació, com la pedra calcària (veure Taula 14). Aquests materials poden 

patir una corrosió anual de més de 20 μm (109).  

Taula 14: Impacte de la contaminació als diferents materials. Font: (107) 

MATERIAL IMPACTE 

Maó Molt baix 

Formigó Baix 

Morter Moderat-
Alt 

Gres, pedra calcària i 
marbre 

Alt 

Acer sense aliatge Alt 

Acer inoxidable Molt baix 

Níquel i acer de níquel 
laminat 

Alt 

Zinc i acer galvanitzat Alt 

Alumini Molt baix 

Coure Baix 

Altres materials d’ús diari com el paper, alguns teixits, el cautxú o pintures també es poden veure 

afectats per la contaminació, decolorant-los o esquerdant-los (110).  

A banda de la contaminació atmosfèrica, la ciutat també es veurà afectada per les precipitacions en 

forma de pluges torrencials. Les inundacions en carrers i esllavissades del terreny, ja han començat a 

estar presents en els darrers anys. L’any 2019, només 5 dies (no consecutius) van representar més del 

50% del total de precipitacions (veure Figura 46) .  
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Figura 46: Comparativa de la precipitació acumulada en 5 dies no consecutius respecte el total anual de l'any 2019. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (75) 

Si s’analitza la evolució que ha tingut el màxim d’acumulació de precipitacions en només 5 dies per any, 

s’aprecia un augment en el total (veure Figura 47). Això indica que la tendència és que es produeixin 

episodis de precipitacions molt més intenses i que aquestes es produeixin en pocs dies. 

 
Figura 47: Evolució de l'acumulació de precipitacions dels 5 dies més plujosos de l'any. Font: Elaboració pròpia a partir de (75) 

Amb les prediccions descrites a l’apartat 3.3, les inundacions viàries es produiran més vegades per any, 

degut a la concentració en un període de temps curt de grans volums de precipitacions. Un 13% de la 

xarxa de claveguerams actual es veuria afectada per desbordaments (111). Això comportarà 

problemes de mobilitat (veure Figura 48), no només causades a les carreteres, si no que també es 

trobaran en risc alt un total de 2.4 km de xarxa ferroviària (105).    
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Figura 48: Grau de perillositat de inundabilitat a la ciutat de Barcelona en escenari similar a RCP 8.5. Font: (111) 

A banda de les precipitacions, les inundacions també poden venir causades pel canvi climàtic global, el 

qual produirà un augment del nivell del mar, posant en perill infraestructures com el Port de Barcelona, 

el passeig marítim o les platges (veure Figura 49) (112). En l’escenari més pessimista, el RCP 8.5, 

s’arribaria a un increment del mar de fins a dos metres, comportant conseqüències devastadores per 

la zona litoral de la ciutat (113). 

 
Figura 49: Distribució del risc de patir conseqüències degut a l'increment del nivell del mar. Font: (105) 

3.3. Canvi climàtic 

La emergència climàtica a la ciutat de Barcelona ha anat incrementant-se exponencialment en els 

últims anys. Aquest fet es pot apreciar en l’augment de la mitjana de temperatura anual, el temps 

extrem o els episodis d’elevada contaminació atmosfèrica.  
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Respecte la temperatura mitjana anual, la Figura 50 representa l’evolució de la anomalia d’aquesta a 

Barcelona. 

 
Figura 50: Evolució de la temperatura mitjana anual en el període 1780-2014 a Barcelona. Font: (114) 

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (114), la mitjana anual s’ha incrementat 0,07 ºC 

per  dècada des de l’any 1780,  sent un augment global de 1.6ºC  fins al 2014. Existeix una tendència 

molt similar respecte l’anomalia de temperatura de Barcelona i la global (Figura 51). Tot i així, cal 

destacar que la de Barcelona és superior, sent de més de 0,5ºC en alguns anys. 

 
Figura 51: Evolució de la temperatura mitjana anual global en el període 1880-2020. Font: (115) 

D’altra banda, els valors de precipitació no segueixen cap tendència positiva o negativa (veure Figura 

52).  
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Figura 52: Evolució de la precipitació anual a Barcelona. Font: Elaboració pròpia a partir de (116) 

Tot i així, la influència del canvi climàtic en aquest aspecte rau en la freqüència i la intensitat de les 

precipitacions. Si els dies de pluja per any es redueixen i s’obté una mitjana de precipitació anual 

semblant, això implica que la intensitat de les pluges són majors, esdevenint pluges molt fortes (entre 

30 mm/h i 60 mm/h) o torrencials (més de 60 mm/h) (117). Aquest tipus de pluges causen erosió del 

terreny podent produir esllavissades, inundacions i afectacions a la flora.  

3.3.1. Prediccions segons els escenaris RCP 

En aquest apartat s’ha analitzat els escenaris als que es pot trobar sotmesa la ciutat de Barcelona en 

quant a temperatura, precipitacions i tipologia de dies. Per fer-ho, s’ha utilitzat l’estudi realitzat per 

l’AMB (118) que es basa en els escenaris RCP (Representative Concentration Pathway). Aquests 

escenaris, són possibles trajectòries de concentracions de gasos d’efecte hivernacle. Descriuen 

diversos escenaris climàtics futurs depenent de les emissions futures de CO2 i altres contaminants fins 

l’any 2100, a partir de diferents models. S’han escollit tres trajectòries possibles descrites en la Taula 

15. El forçament radiatiu dona nom als diferents escenaris, on per exemple en el RCP 2.6 indica que el 

forçament radiatiu serà de 2.6 W/m2 l’any 2100. Aquest forçament radiatiu és major o menor segons 

cadascun dels diferents contaminants que es trobin a l’atmosfera, sent diferent per cadascun d’ells 

(veure Figura 53). 
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Taula 15: Escenaris RCP. Font: Elaboració pròpia a partir de (119) 

 A8. Escenari RCP 2.6: 

IDEAL 

A9. Escenari RCP 4.5: 

MODERAT 

A10. Escenari RCP 8.5: 

PESSIMISTA 

Nivells de 

concentracions de CO2  
Iguals (400 ppm (1)) 

Superiors (Fins a 550 

ppm) 

Molt superiors (Fins a 

1200 ppm) 

Acumulació 

d’emissions de CO2 

equivalent (entre els 

anys 2012-2100) 

510-1505 GtCO2
 (2) 2180-3690 GtCO2 5185-7005 GtCO2 

Augment de 

temperatura  mitjana 

global a l’any 2100 

0,3-1,7 ºC 1,1-2,6 ºC 2,6-4,8 ºC 

Forçant radiatiu 2,6 W/m2 4,5 W/m2 8,5 W/m2 

 
Figura 53: Contribució dels diferents contaminants al forçament radiatiu. Font: (120). 

La temperatura mitjana anual de Barcelona, així com la global, augmentarà inevitablement en els 

pròxims anys (veure Figura 54). En funció de quina sigui aquesta mitigació, es podrà trobar en un 

escenari o en un altre. En el millor dels casos (RCP 2.6), la temperatura mitjana anual augmentarà  en 

1.2ºC. Totes les estacions de l’any es veuran afectades per aquest augment, sent d’especial rellevància 

la tardor on s’incrementarà més de 2ºC de mitjana (veure Taula 39 i Figura 109). En l’escenari del RCP 
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4.5 la temperatura mitjana incrementarà 1.8ºC a la ciutat de Barcelona. En l’últim escenari, el RCP 8.5, 

la temperatura mitjana dels hiverns serà més gran que la temperatura mitjana anual actual, esdevenint 

en conjunt un augment de la temperatura mitjana anual de més de 3ºC. 

 
Figura 54: Evolució de la temperatura a Barcelona en els diferents escenaris. Font: Elaboració pròpia a partir de.(118). 

Aquest augment de la temperatura, provocarà que els dies tinguin temperatures més extremes, 

esdevenint dies i nits tant càlides com tòrrides (entenent dies com al període diürn d’un dia). Tot i que 

per l’any 2040 les prediccions són similars, la diferència per les prediccions d’aquest any rau en la 

distribució de la tipologia de dies. Els dies amb temperatures més extremes, és a dir, els dies tòrrids, 

seran més abundants en l’escenari pessimista. D’altra banda, en l’escenari ideal i moderat, els dies més 

abundants seran els càlids, els quals no sobrepassaran els 35 ºC  

Les prediccions per l’any 2100, ja tenen una gran diferència en els diferents escenaris. En l’escenari 

ideal, aquest augment no serà de més de 30 nits ni més de 20 dies (veure Figura 55 i Figura 56). En 

l’escenari moderat la diferència respecte l’escenari ideal serà de menys de 15 nits i menys de 10 dies. 

La diferència rellevant es mostra en l’escenari pessimista, el RCP 8.5. En aquest escenari hi hauran més 

de 140 nits tòrrides o càlides i més de 80 dies tòrrids o càlids. Això suposa que gairebé el 40% de les 

nits i el 23% dels dies anuals tindran una temperatura molt superior a l’habitual. 
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Figura 55: Evolució de les nits amb temperatures extremes a Barcelona en els diferents escenaris. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118). 

 
Figura 56: Evolució dels dies amb temperatures extremes a Barcelona en els diferents escenaris. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118). 

Per últim, les precipitacions patiran una disminució en tots els escenaris (veure Figura 57). En el RCP 

2.6 aquesta disminució serà lleugera i sense aparent rellevància. Tot i així, és possible que les 

precipitacions que esdevinguin no siguin repartides al llarg de l’any i es puguin produir més episodis de 

pluges torrencials. En canvi, en l’escenari RCP 4.5 aquesta disminució serà de més de 10 mm per any. 

Finalment, en l’escenari RCP 8.5 la disminució serà molt elevada, sent aquesta de fins a 25 mm per any. 

Les pluges es produiran principalment a la tardor, on no s’experimentarà gairebé cap disminució de la 

precipitació mitjana. Les precipitacions a la resta d’estacions de l’any disminuiran fins un 85% en el cas 

de l’estiu (veure Figura 118 i Taula 46). Com que les precipitacions es veuran distribuïdes en un període 

més curt de temps, és a dir, a la tardor, aquestes seran pluges torrencials.  
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Figura 57: Evolució de les precipitacions a Barcelona en els diferents escenaris. Font: Elaboració pròpia a partir de.(118). 
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4. Legislació i mesures 

4.1. Esquema legislatiu 

La protecció del medi ambient atmosfèric ha passat a ser d’interès global per tal de garantir una bona 

salut pública a la població, així com protegir els medis naturals. És per això, que des de fa més de 4 

dècades amb la creació del Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància 

(121),  s’han prioritzat cada cop més els acords entre països per tal de reduir les emissions produïdes 

pels diversos sectors i disminuir la contaminació atmosfèrica. Aquestes legislacions es troben en 

constant evolució, actualitzant-se als canvis que s’hagin pogut produir, fent-les cada cop més 

restrictives per tal d’assegurar que es compleixen les mesures i protegir a la ciutadania i el medi 

ambient.   

La legislació als països membres de la Unió Europea es troba establerta per les directives relatives a 

valors de qualitat de l’aire a assolir (veure Annex B1. Directiva Europea). A partir de les directives és 

cada estat qui estableix les seves lleis per tal de garantir les directives establertes per la Unió Europea, 

podent ser les mesures i valors límits més restrictius del que es demana (veure Annex B2. Normativa 

Estatal), però sempre han de garantir que es compleixen les directives europees. Al territori espanyol, 

també existeixen legislacions per comunitats autònomes per tal de gestionar individualment a cada 

territori les normatives imposades per l’estat (veure Annex B3. Normativa Autonòmica pel cas de 

Catalunya). 

 
Figura 58: Esquema legislatiu respecte la contaminació atmosfèrica. Font: Elaboració pròpia 
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4.2. Mesures a la ciutat de Barcelona  

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va establir l’any 2017 un programa de mesures per tal de 

combatre la contaminació que es produïa a Barcelona i les poblacions confrontants. Aquestes mesures 

es construeixen al voltant de 8 eixos principals (veure Annex B4. Pla de mesures de millora de la qualitat 

de l’aire (AMB)). Els eixos de major interès que poden tenir un gran impacte són 3. 

Seguint les mesures aplicades a les principals capitals europees, el primer dels eixos d’aquest pla és la 

creació de Zones de Baixes Emissions (ZBE). Aquesta mesura té com a objectiu reduir les emissions de 

contaminants de l’aire, principalment PM10, Diòxid de nitrogen (NO2) i Monòxid de Carboni (CO), 

causades pels trànsit. En aquestes zones, es limita l’entrada dels vehicles que no compleixin uns 

estàndards mínims d’emissions. A Barcelona, aquesta mesura s’ha començat a aplicar l’any 2020, però 

altres ciutats europees porten anys amb la implementació d’aquestes zones. És el cas de Londres on 

per exemple, gràcies a la implantació de ZBE, s’ha aconseguit reduir la concentració de NO2 en un 29% 

(122).  

El segon eix és la creació d’una Targeta Verda Metropolitana, la qual consisteix en una targeta amb 

accés gratuït al transport públic amb durada de tres any per aquelles persones que siguin propietàries 

d’un vehicle no apte per les ZBE i que el donin de baixa sense adquirir-ne un de nou. Aquesta mesura 

es troba directament relacionada amb l’anterior mesura, fomentant l’ús del transport públic i 

disminuint l’ús del vehicle privat.  

El tercer eix busca com a objectiu reduir la petjada ecològica dels transports diaris dels ciutadans. Entre 

aquestes mesures es troba el canvi del transport públic dièsel per vehicles amb motor híbrid o dièsel i 

el foment de la bici com a medi de transport entre d’altres. Segons Johansson, C et al. (123) la utilització 

de la bici com a medi de transport pels desplaçaments per anar a treballar, pot arribar a reduir en un 

8% les emissions d’òxids de nitrogen en una ciutat com Estocolm.  

Totes les mesures proposades al Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació 

Atmosfèrica sumen un total de 33, amb un pressupost de gairebé 46 milions d’euros (per més 

informació consultar Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació (124)). 

A més del programa impulsat per l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona va realitzar un recull de mesures 

per la mitigació i reducció del canvi climàtic a la ciutat. Aquest document s’anomena Pla Clima 2018-

2030. Es tracta d’un pla que recull 242 mesures en 18 línies diferents d’acció (125). Les mesures 

proposades tenen objectius concrets diferents, com pot ser la justícia social o la utilització d’energies 

renovables. Tot i així, totes comparteixen un objectiu comú que és el creixement sostenible de la ciutat 

de Barcelona. A l’apartat , es realitza un estudi de dues de les mesures proposades per aquest Pla Clima 

2018-2030.  
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5. Anàlisis de les mesures proposades del Pla Clima 2018-

2030 

Després de 2 anys des de la creació del Pla Clima 2018-2030 per part de l’ajuntament de Barcelona, és 

necessari fer un estudi de l’evolució de les actuacions proposades.  

Abans de tot, cal remarcar que aquestes mesures estan distribuïdes segons l’objectiu pel qual s’han 

proposat. A més, també es troben diferenciades segons si les mesures s’haurien d’haver aplicat en un 

curt termini (entre 2018 i 2020) o si les mesures estan pensades per aplicar-se al llarg termini (entre 

2021-2030).  

Donat que el transport terrestre és una de les fonts principals de contaminació, en aquest apartat 

s’analitza la línia d’acció “Moure’ns bé”.  Aquesta línia d’acció té com a objectiu “optimitzar la trama 

urbana per afavorir un canvi de model de ciutat que derivi en més espais per a vianants i menys per a 

vehicles privats a motor” (2).  Per analitzar-ho , es divideix en dos subapartats on la mobilitat del futur 

es pot veure més influenciada, com és la implantació del vehicle elèctric a la ciutat i el canvi de la 

mobilitat urbana. 

5.1. El vehicle elèctric 

Un dels principals objectius d’aquesta línia d’acció és “potenciar i crear una nova infraestructura 

relacionada amb la penetració del vehicle elèctric” (2). Per estudiar el progrés d’aquest objectiu 

s’utilitzen dos KPIs: l’evolució dels punts de recàrrega i l’evolució del vehicle elèctric en la ciutat. 

Actualment existeixen 463 punts de recàrrega per vehicles elèctrics a tota la ciutat amb diferents tipus 

de connectors, repartits entre 125 específics per a motos elèctriques , 180 per vehicles municipals i la 

resta per vehicles privats. (126)–(128)  

Si es compara amb l’any 2018, els punts de recàrrega a la ciutat han crescut en un 417 %. Per tant, la 

iniciativa per part de l’ajuntament de Barcelona per tal d’implementar més nombre de punts de 

recàrrega a la ciutat és pot afirmar que la estan duent a terme. Un dels objectius d’aquesta mesura 

també rau en la incentivació de l’ús del vehicle elèctric com a mode de transport alternatiu al vehicle 

de combustió.  

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
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5.1.1. El país pioner en mobilitat elèctrica 

Si s’analitza l’evolució de matriculacions dels vehicles elèctrics a la ciutat de Barcelona (veure Figura 

69), es pot afirmar que el vehicle elèctric està en creixement, però encara molt lluny dels països on el 

vehicle elèctric és de gran rellevància, com és en el cas de Noruega (veure Figura 70).  

En la seva capital, Oslo, el nombre de matriculacions de vehicles elèctrics l’any 2019 va representar el 

56% mentre que a Barcelona, les matriculacions de vehicles elèctrics va representar un 8%. Existeix 

una gran diferència entre ambdues ciutats (veure Figura 59). Per aquest motiu, en aquest apartat 

s’analitza quins són els punts forts de les mesures que s’apliquen en una ciutat com Oslo i que es 

podrien aplicar a Barcelona, per tal d’incentivar la mobilitat i l’ús del vehicle elèctric.   

 
Figura 59: Comparativa entre Barcelona i Oslo del percentatge de matriculacions de vehicles elèctrics respecte el total. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (129)–(131) 

Les polítiques de Noruega per tal d’incentivar l’ús del vehicle elèctric van començar l’any 1989. Al llarg 

de tots aquests anys, les mesures aplicades s’han anat incrementant intentant fer la transició el més 

ràpid possible cap a una mobilitat 100% elèctrica. Segons una enquesta realitzada per l’Associació de 

Vehicles Elèctrics de Noruega (Norsk Elbilforening) (132), els quatre incentius més importants per la 

obtenció d’un vehicle elèctric segons els seus propietaris són: 

1. Exempció del pagament de l’IVA  

2. Exempció del pagament de peatges 

3. Exempció d’impostos a l’hora de realitzar la compra 

4. Exempció de l’impost de circulació 

Aquests quatre incentius es troben envoltats per un motiu principal, l’estalvi econòmic.  
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5.1.2. El cas de Barcelona 

A la ciutat de Barcelona s’estan aplicant ajudes econòmiques per la compra de vehicles elèctrics, 

gràcies al Pla MOVES impulsat pel Ministeri per la Transició Ecològica del Govern Espanyol (133). La 

Taula 16 mostra la comparativa entre Noruega i Espanya de les principals mesures econòmiques per 

tal d’incentivar la compra d’un vehicle elèctric. Aquestes ajudes són molt similars en ambdues ciutats, 

fet que es podria relacionar a que el motiu econòmic, no és un dels principals motius de la lenta 

evolució del vehicle elèctric a Barcelona.  

Tot i així, el principal incentiu dels noruecs per escollir un vehicle elèctric o un de combustió, en termes 

econòmics, és l’alta càrrega d’impostos que han de pagar a l’hora d’adquirir aquest últim. Segons un 

estudi realitzat per Opplysningsrådet for veitrafikken (Taula d’Informació Viària de Noruega), si es 

comparen dos models de cotxe similars de la mateixa marca, la diferencia entre un de combustió i un 

d’elèctric pot ser de gairebé 4000 euros, sent més car el primer. Tot i que el preu de venda del vehicle 

de combustió és inferior, la diferència ve donada pels impostos que se li afegeixen a aquest. S’apliquen 

impostos de CO2 i NO2 (en funció de les emissions que generi el vehicle), impostos per pes de vehicle, 

impostos de desballestament i l’impost sobre el valor afegit (IVA). Els impostos totals a pagar a l’hora 

d’adquirir el mateix model en la versió de combustió són de més de 10000 euros (132).  

D’altra banda, a l’estat espanyol succeeix totalment el contrari. Comparant els mateixos models de 

cotxes de l’exemple proposat per Noruega, s’obté que el model elèctric és entre 2500 i 6500 euros més 

car (en funció de les ajudes que pugui rebre el comprador) (134)(135). El vehicle de combustió en 

aquest cas, no té una càrrega impositiva tan elevada.  

Taula 16: Comparativa ajuts financers a l'hora de comprar un vehicle elèctric. Font: (136)(137) 

Descripció Oslo Barcelona 

Subvenció compra No Fins a 5500€  

Reducció IVA Exempció de pagament No 

Reducció impost registre Exempció de pagament Exempció de pagament 

Reducció impost circulació Si Reducció de fins el 75% 

Una altra heurística que es proposa és la falta d’una xarxa de carregadors competitiva a nivell estatal. 

La incertesa que pot tenir un usuari de no disposar d’un carregador elèctric a l’hora de realitzar un 

recorregut, disminueix notablement la confiança a l’hora de comprar un vehicle elèctric. Si es compara 

la densitat de nombre de punts de recarrega per vehicles elèctrics per quilòmetre de via disponibles a 

l’estat Espanyol i a Noruega, s’obté un resultat de 0,027 en ambdues. (137)(138) 
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Una de les raons per les quals tot i tenir la mateixa densitat de punts de carrega, a l’estat espanyol no 

hagi crescut tant la venda de vehicles elèctrics, pot ser el tipus d’habitatge on viuen els ciutadans. Un 

país on els habitatges siguin principalment cases amb garatge propi, la adquisició d’un vehicle elèctric 

pot resultar més senzilla. Aquest, es pot endollar directament a la xarxa elèctrica o, fins i tot, es pot 

realitzar una instal·lació especial per tal d’utilitzar la recarrega ràpida que proporcionen alguns models. 

Al territori espanyol, el percentatge de persones que viuen a un pis és gairebé el 70%, mentre que al 

país nòrdic no arriba al 25% (139). 

5.2. Mobilitat urbana 

La mobilitat urbana d’una ciutat tan gran com Barcelona és complexa, ja que el desplaçament de les 

persones no es realitza només dins de la pròpia ciutat, si no que també rep i emet molts desplaçaments 

al voltant de l’àrea metropolitana, ja sigui per treball o oci.  

Segons l’enquesta de mobilitat en dia feiner de l’any 2018 realitzada per l’Institut d’Estudis Regionals i 

Municipals de Barcelona (140), es produeixen al dia gairebé 7 milions de desplaçaments dels quals un 

25% es realitza amb vehicle privat. Això comporta que hi hagin 1.75 milions de vehicles circulant cada 

dia per la ciutat dels quals només un 3.5% són vehicles elèctrics. Aquestes dades posen en dubte el 

model actual de mobilitat de la ciutat de Barcelona, ja que la càrrega d’emissions generades pels 

vehicles és molt elevada. Per aquest motiu, la creació de superilles a Barcelona pot tenir un potencial 

molt elevat per pal·liar aquest problema.  

5.2.1. Superilles: Un model per una ciutat lliure de vehicles 

Les superilles són un model d’organització urbana que prioritza la circulació de vianants pels carrers 

que les conformen, disminuint o eliminant la circulació de vehicles. La Figura 60, representa la 

distribució del trànsit proposada per aquest model, on el color verd representa aquells carrers on  el 

trànsit de vehicles estaria prohibit o molt restringit com per exemple accessos només a pàrquings amb 

limitació de la velocitat a 10km/h.  
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Figura 60: Diferència entre el model actual i el model de superilles. Font: (141) 

Barcelona té un gran potencial per la implementació d’aquestes superilles gràcies a la distribució en 

cèl·lules creada pel Pla Cerdà (142). Actualment, aquest model de superilles ja s’està aplicant en 3 barris 

diferents. Tot i així, perquè aquest model tingui l’impacte desitjat, és necessari ser més ambiciós i 

apostar per una ciutat amb un model de superilles estès per tot el territori. Segons Mueller,N et al. 

(143) es podrien implantar fins un total de 503 superilles a la ciutat i arribar a reduir un 24% les 

emissions de NO2  entre d’altres (veure Figura 61) .  

 
Figura 61: Comparativa de l'estat actual de les emissions de NO2 (A) i l'estat hipotètic implementant les 503 superilles (B). 

Font: (143) 
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La implantació d’aquestes superilles no només tindrien efectes a la qualitat de l’aire directes amb la 

reducció del trànsit si no que, per exemple, l’efecte de microclima urbà es veuria reduït a causa de la 

disminució de la despresa de calor per part dels vehicles. A més, amb la creació d’aquestes superilles 

es podrien crear més espais verds i com a conseqüència es veuria reduïda la temperatura al voltant 

d’aquests espais i així com els nivells de CO i SO2 (33). Així mateix, aquests espais tancats al trànsit 

fomentaria l’activitat física amb l’ús de bicicletes i/o desplaçaments a peu. Segons Mueller, N et al. 

(143) la creació de les 503 superilles podria prevenir 667 morts causades per la inhalació de 

contaminants.  

5.3. Barcelona, una ciutat sense vehicles privats 

L’impacte dels vehicles a la contaminació de l’aire és molt elevada, tal i com s’ha exposat en apartats 

anteriors. Com a conseqüència, és de gran importància el replantejament de l’ús dels vehicles de 

combustió a les ciutats mitjançant projectes amb alta viabilitat a curt-mig termini.  Per aquest motiu, 

la creació d’un projecte que combini l’ús del vehicle elèctric i la restricció de vehicles de combustió a la 

ciutat, disminuiria notablement els nivells de contaminació a la ciutat. Aquest projecte estaria dividit 

en 2 fases, una a curt termini i un altre a mig termini (veure Figura 62). Els terminis exactes per la 

implantació del projecte s’haurien de determinar en un futur estudi de viabilitat. 

 
Figura 62: Proposta evolució de la mobilitat a Barcelona. Font: Elaboració pròpia amb il·lustracions de (144) 

5.3.1. Situació a curt termini 

La primera fase té com a objectius la implantació de les 503 superilles a la ciutat i la instal·lació de 

carregadors de vehicles elèctrics a tots els pàrquings privats i públics de la ciutat.  
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Totes les persones que siguin propietàries d’un vehicle elèctric tindran subvenció pública per poder 

estacionar el vehicle a qualsevol pàrquing privat i/o públic. Això pal·liaria la recerca continua 

d’aparcament i, a més, estaria garantit un punt de càrrega a qualsevol punt de la ciutat. Els propietaris 

del vehicle també tindran beneficis de mobilitat, ja que estarà permesa la circulació dels vehicles 

elèctrics per les superilles amb restriccions de velocitat, juntament amb el transport públic. D’altra 

banda, la circulació dels vehicles de combustió només serà permesa per les rondes, restringint per 

complert l’accés a la ciutat.  

5.3.2. Situació a llarg termini 

La segona fase té com a objectius la restricció completa del vehicle de combustió i la restricció del 

vehicle elèctric privat dins de les superilles.  

La mobilitat dins de les superilles, es veuria reduïda per vianants, ciclistes i transport públic amb 

restriccions de velocitat. D’aquesta manera, les emissions produïdes pels vehicles de combustió serien 

nul·les i la contaminació atmosfèrica es veuria reduïda dràsticament, ja que aquest tipus de vehicles 

són els responsables de més del 80% de les emissions de NO2 i entre el 9 i el 53% de les emissions de 

PM10 (145).  Amb la implantació d’aquesta fase, s’hauria de garantir una molt bona xarxa de transport 

públic dins de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que gran part dels desplaçaments 

que es produïen abans amb vehicle privat, ara es produirien amb transport públic.  
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6. Pandèmia: Una oportunitat pel canvi? 

A finals de l’any 2019 i durant la realització d’aquest treball, el virus SARS-CoV-2 (originàriament de la 

Xina) es va estendre per tot el món, esdevenint una pandèmia. Malauradament, milions de persones 

s’han vist afectades per aquest virus, provocant moltes defuncions.  

Aquesta situació ha fet canviar completament la societat, reduint la mobilitat i havent d’adaptar la vida 

de tothom a conviure amb aquest virus extremant les precaucions per no contagiar-se. D’altra banda, 

aquest canvi ha esdevingut una millora notable de la qualitat de l’aire. Només dues setmanes després 

des de que es declarés l’estat d’alarma a l’estat espanyol, les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

s’han vist reduïdes en gairebé un 60% respecte una setmana qualsevol i en 5 setmanes s’ha reduït 

141505.5 tones de CO2 equivalent (146).  

Les emissions dels principals contaminants mencionats en l’apartat 2.4 s’han vist influenciades per les 

mesures de restricció de mobilitat i reducció del transport, disminuint notablement en el cas del NO2 i 

el CO2 (veure Figura 72 i Figura 73).  Caldria fer un estudi posterior per determinar la rellevància 

d’aquestes dades, ja que aquestes també es poden veure influenciades per altres factors, com el clima. 

Tot i que aquestes dades estan extretes d’un període de temps curt, són d’especial interès per tal 

d’analitzar quines mesures podrien ser més eficaces per combatre la contaminació atmosfèrica. Els 

principals fets que han afavorit aquesta millora de la qualitat de l’aire han sigut: 

• Reducció del trànsit del 72%. (147) 

• Fins a 154000 m2 de carrers amb prioritats per vianants, fomentant el desplaçament a peu. 

(148) 

• Ampliació de carrils de circulació exclusiu de bicicletes per tal de fomentar els desplaçament 

utilitzant aquest vehicle. (148) 

Els tres fets exposats es troben directament relacionats amb la mobilitat ciutadana. Aquest cas de 

reducció de la mobilitat i trànsit, remarca el potencial d’actuació d’aquest àmbit per poder reduir les 

emissions.  
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7. Anàlisi de l’impacte ambiental del projecte 

L’impacte ambiental que ha tingut la realització del present treball ha sigut degut a la utilització 

d’equipament informàtic i energia elèctrica. El consum total de la utilització de l’ordinador es troba 

resumit en la en funció de la potència de l’equip informàtic i la quantitat d’hores que s’ha utilitzat.  

Taula 17: Consum energètic degut a la utilització de l'equip informàtic. Font: Elaboració pròpia 

Concepte Potència 
(W) 

Quantitat 
d'hores 
treballades (h) 

Energia 
consumida 
(kWh) 

Equips informàtics 135 580 
 

Energia  
 

78,3 

El càlcul de les emissions de CO2 equivalent produïdes pel consum energètic s’han realitzat a partir de 

la calculadora de emissions de CO2 proporcionada pel govern d’Aragó (149). Les emissions produïdes 

per la producció d’un ordinador es basen en l’estudi realitzat per Kuehr, R. i Williams, E. (150). 

Finalment, els quilograms de CO2 equivalent generats durant la realització d’aquest treball es 

resumeixen en la Taula 18. 

Taula 18: Emissions degut a la realització del treball. Font: Elaboració pròpia a partir de Taula 17, (149) i (150). 

Concepte kg CO2 equivalent  

Producció de l'ordinador 240 

Consum de l’ordinador  27,4 

TOTAL 267,4 

A més, les mesures proposades poden suposar un canvi a la qualitat de l’aire a Barcelona. Tal i com 

s’ha exposat en els apartats anteriors, es poden reduir fins un 80% les emissions del NO2 i fins un 53% 

les emissions de PM10. D’altra banda, si s’analitzessin totes les indústries involucrades a l’emissió de 

contaminants a l’atmosfera, es podrien identificar més fonts de contaminants i obtenir un escenari 

més adient a la realitat. Amb aquesta informació, es podrien implantar mesures per tal de reduir les 

emissions generades per aquest focus, com per exemple, aplicant més restriccions d’emissions de 

compostos a l’atmosfera.   
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Conclusions 

Les conclusions extretes es divideixen en cinc resultats diferents. 

El primer resultat, ha sigut la identificació i localització de les principals indústries emissores de 

contaminants a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les fonts d’emissió provenen principalment del 

Port de Barcelona i l’aeroport. Tot i així, existeixen més focus d’emissions causants dels alts nivells 

d’immissió, com són les cimenteres localitzades a Montcada i Reixac i Sant Vicenç dels Horts. A més, la 

Compañia Española de Laminación, una fosa de peces de ferro i acer situada a Castellbisbal, és una 

important emissora de CO a l’atmosfera.  

El segon resultat, mostra la situació actual en quant a contaminació atmosfèrica a Barcelona, a partir 

de l’estudi de l’evolució dels diferents contaminants fins a dia d’avui. Amb les mesures implantades al 

llarg del període, s’ha aconseguit disminuir la mitjana anual de gairebé tots els contaminants. Tot i així, 

els nivells de PM10 encara es troben per sobre del nivell recomanat segons la OMS.  

Cal destacar que les concentracions d’ozó es troben en constant creixement, havent crescut un 188% 

en 17 anys i tenint un màxim de superacions del valor límit horari d’informació a la ciutadania l’any 

2019. Aquest resultat implica un replantejament de les mesures aplicades ja que s’està obviant aquest 

augment. La formació de l’ozó troposfèric és causada per les reaccions entre compostos orgànics 

volàtils, oxigen i òxids de nitrogen. Per tant, per controlar els nivells d’ozó és necessari analitzar les 

fonts d’emissió dels compostos orgànic volàtils i d’òxids de nitrogen per tal de reduir les seves 

concentracions. També, és important saber que les condicions d’entorn de la ciutat de Barcelona 

afavoreixen la formació d’aquest contaminant, ja que la elevada radiació solar i les elevades 

temperatures incrementen les velocitats de reacció, així com les emissions de compostos orgànics 

volàtils naturals o antròpics.  

En tercer lloc, s’ha obtingut que existeix una relació directament proporcional entre els nivells 

d’immissió i el trànsit. En canvi, la influència de la temperatura als nivells d’immissió és diferent per 

cadascun dels contaminants, sent directament proporcional pel SO2, l’O3 i les PM10 i inversament 

proporcional pel CO. Tanmateix, no s’ha extret cap valoració de l’impacte de la temperatura als nivells 

de NO2 degut a que, aparentment, els valors d’immissió no varien en funció d’aquesta. Seria necessari 

aïllar aquest escenari i estudiar-lo puntualment per arribar a una conclusió amb certesa. Per últim, s’ha 

obtingut que en els dies els quals es produeixen precipitacions, els nivells d’immissió són inferiors 

respecte als dies on no es produeixen.  

El quart resultat indica que les prediccions per l’any 2100 segons els diferents models d’RCP, donen 

com a resultat un augment de la temperatura mitjana anual d’1.2ºC en el millor dels casos i de 3ºC en 

el pitjors dels casos. A més, els episodis d’elevades temperatures es produiran freqüentment, amb les 
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conseqüències que això comporta per la ciutadania i per la contaminació atmosfèrica. Les 

precipitacions es produiran amb menys freqüència, però quan aquestes es produeixin, seran en forma 

de pluges torrencials. Això comportarà un augment del risc de patir inundacions a la ciutat.  

Tots aquests canvis en el clima afectaran l’habitabilitat a la ciutat. Els humans, la flora i la fauna es 

trobaran sotmesos a condicions d’entorn a les quals no estan adaptats, comportant conseqüències 

greus. Tot i que les mitjanes anuals de les concentracions dels contaminants hagin disminuït, els valors 

màxims assolits puntuals (horaris o diaris) han augmentat. Aquest fet pot comportar greus 

conseqüències pels éssers vius presents a la ciutat. A més, els materials d’ús diari i els edificis es troben, 

i es trobaran, sotmesos a una degradació constant, causada per la contaminació atmosfèrica.  

L’últim resultat obtingut, indica que no s’ha assolit l’objectiu inicial les mesures aplicades a la ciutat de 

Barcelona relacionades amb el tipus de mobilitat. Per tal d’incentivar aquestes mesures, s’ha proposat 

un model per potenciar la venda dels vehicles elèctrics i, en un futur, donar pas a una ciutat lliure de 

cotxes. Aquests model suposaria d’una reducció dels nivells d’immissió de NO2 de la ciutat en un 80% 

i de les PM10 entre un 9 i un 53%. 
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Anàlisi Econòmic 

El projecte ha tingut els costos desglossats en la Taula 20, Taula 21 i Taula 22.  

Primerament s’ha calculat la depreciació de l’equip informàtic utilitzat per la realització del present 

projecte especificat a la Taula 19. S’ha considerat una vida útil de 60 mesos (5 anys) i un valor residual 

de 50 €. Segons l’Agència Tributaria, el coeficient lineal d’amortització màxim anual per l’any 2020 és 

d’un 20% (151). En aquest cas, el coeficient lineal és de 18.65 %, complint així la legislació vigent.  

Taula 19: Amortització de l'equip informàtic utilitzat en la realització del projecte. Font: Elaboració pròpia 

Amortització equip informàtic 

Preu d'adquisició (sense IVA) (€) 742,94 

Vida útil (mesos) 60 

Valor residual (€) 50 

Depreciació mensual 11,55 

Depreciació corresponent a la 
realització del projecte (5 mesos) (€) 

57,75 

El salari del realitzador del projecte s’ha calculat en base al Boletín Oficial del Estado (BOE) (152) el qual 

indica que el salari anual és de 17544.24 €. El salari anual del revisor del projecte també s’ha calculat 

en base a aquest BOE, sent aquest de 23618.28 €. A partir d’aquests salaris, s’ha calculat el preu per 

hora tenint en compte 47 setmanes treballades i 40 hores per setmana treballades.  

Taula 20: Costos de personal i equips informàtics per la realització del projecte. Font: Elaboració pròpia  

Costos de personal i equips informàtics 

Concepte Hores (h) Preu per hora (€/h) Cost (€) 

Recerca Bibliogràfica 280 9,1 2548,00 

Redacció de la 
Memòria 

200 9,1 1820,00 

Tractament de dades 100 9,1 910,00 

Revisió del projecte 20 11,8 236,00 

Amortització equip 
informàtic 

 57,75 

TOTAL (sense IVA) 
 

5571,75 

TOTAL (amb IVA 21%)  6741,82 

Els costos del preu de l’energia s’ha calculat en base al preu energètic del dia 22 de Maig per una tarifa 

normal, sent aquest de 0.0728514 €/kWh (sense IVA)(153). 
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Taula 21: Costos energètics per la realització del projecte. Font: Elaboració pròpia a partir de (153) 

Costos energètics 

Concepte Potència 
(W) 

Quantitat 
d'hores 
treballades (h) 

Energia 
consumida 
(kWh) 

Preu del kWh 
sense IVA 
(€/kWh) 

Cost 
(€) 

Equips informàtics 135 580 
 

Energia  
 

78,3 0,0728514 5,70 

Total (sense IVA)  5,70 

TOTAL (amb IVA 
21%) 

 
6,90 

Finalment, els costos totals per la realització del projecte han sigut de 6747.53 € (IVA inclòs) tal i com 

es mostra en la següent taula. 

Taula 22: Costos totals per la realització del projecte. Font: Elaboració pròpia a partir de Taula 20 i Taula 21. 

Costos totals 

Concepte Quantitat (€) 

Cost total de personal (sense IVA) 5571,75 

Cost total d'energia (sense IVA) 5,70 

TOTAL (sense IVA) 5571,75 

TOTAL (amb IVA 21%) 6747,53 
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Annex A 

A1. Taules 

Taula 23: Relacions de mescla de gasos en aire sec. Font: (16) 

GAS RELACIÓ DE MESCLA (mol/mol) 

Nitrogen (N2) 0,78 

Oxigen (O2) 0,21 

Argó (Ar) 0,0093 

Diòxid de carboni (CO2) 365·10-6 

Neó (Ne) 18·10-6 

Ozó (O3) (0,01-10)·10-6 

Heli (He) 5,2·10-6 

Metà (CH4) 1,7·10-6 

Criptó (Kr) 1,1·10-6 

Hidrogen (H2) 500·10-9 

Òxid nitrós (N2O) 320·10-9 
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Taula 24: Morts atribuïbles a la exposició del contaminant al territori Espanyol. Font: Elaboració pròpia a partir de (51) 

Contaminant causant Nombre de morts 

PM 24100 

NO2 7700 

O2 1500 

 

Taula 25:  Emissions degut al transport marítim l’any 2017. Font: (42) 

 NO2 PM10 CO SO2 

Emissions degudes al transport marítim al 

territori espanyol (tones/any) 
75779 3833 7131 16171 

Emissions degudes al transport marítim al Port 

de Barcelona (tones/any) 
8529 431 803 1820 
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Taula 26: Inventari de les emissions de les empreses de l'Àrea Metropolitana de Barcelona l’any 2017. Font: Elaboració pròpia a partir de (53), Taula 25 i Taula 28 

Establiment Municipi NO2 
(tones/any) 

SO2 
(tones/any) 

PM10 
(tones/any) 

CO 
(tones/any) 

Contribució 
NO2 (%) 

Contribució 
SO2 (%) 

Contribució 
PM10 (%) 

Contribució 
CO (%) 

Transport (No 
establiment) 

AMB 806,90 10,73 208,1 2481,794 5,29 0,42 25,64 20,92 

Ritrama Barberà Del 
Vallès 

51,20 
 

0,01 14,86 0,35 0,00 0,00 0,16 

Bunge Iberica S.A Barcelona 35,31 0,06 0,00 176,90 0,24 0,00 0,00 1,89 

Cargill 
(Barcelona) 

Barcelona 34,93 0,03 
 

1,67 0,24 0,00 0,00 0,02 

Nissan Motor 
Iberica 

Barcelona 18,10 
  

3,80 0,13 0,00 0,00 0,04 

Port De Barcelona Barcelona 8529,00 1820,00 431,00 803,00 59,04 71,06 71,41 8,56 

Tèrmica De Cicle 
Combinat (Port De 
Barcelona) 

Barcelona 225,87 4,11 3,78 44,13 1,56 0,16 0,63 0,47 

Vidrieria Rovira Barcelona 291,84 96,14 
 

23,65 2,02 3,75 0,00 0,25 

Barcelona 
Cartonboard 

Castellbisbal 82,00 
  

30,80 0,57 0,00 0,00 0,33 

Compañia 
Española De 
Laminación  

Castellbisbal 95,40 199,73 6,77 1808,23 0,66 7,80 1,12 19,28 

Dipòsit Controlat 
De Residus 
Classe II Elena 

Cerdanyola 
Del Vallès 

1,37 0,46 0,09 1,60 0,01 0,02 0,02 0,02 

Lafarge Cementos Montcada i 
Reixac 

429,58 2,71 6,00 2226,92 2,97 0,11 0,99 23,74 

Aeroport Prat De 
Llobregat 

2002,00 199,00 51,00 2206,00 13,86 7,77 8,45 23,52 

Central Tèrmica 
De Cicle 
Combinat 
(Endesa) 

Sant Adrià 
De Besòs 

368,02 14,47 6,29 516,94 2,55 0,56 1,04 5,51 

Central Tèrmica 
De Cicle 

Sant Adrià 
De Besòs 

577,72 38,06 6,23 879,26 4,00 1,49 1,03 9,37 
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Combinat (Gas 
Natural) 

Planta De 
Valorització 
Energètica De 
Sant Adrià De 
Besòs 

Sant Adrià 
De Besòs 

406,54 41,63 4,13 64,44 2,81 1,63 0,68 0,69 

Interquim Sant Cugat 
Del Vallès 

4,01 
  

0,27 0,03 0,00 0,00 0,00 

Cementos Molins 
Industrial 

Sant Vicenç 
Dels Horts 

1292,41 144,70 5,58 514,96 8,95 5,65 0,92 5,49 

Fundiciones 
Miguel Ros 

Sant Vicenç 
Dels Horts 

1,50 0,01 82,68 65,10 0,01 0,00 13,70 0,69 

 

Taula 27: Contribucions de la indústria i aeroport al total d'emissions. Font: Elaboració pròpia a partir de (53) i Taula 28 

Establiment Municipi C. Sense 
Aeroport 
NO2 

C. Sense 
Aeroport 
SO2 

C. Sense 
Aeroport 
PM10 

C. Sense 
Aeroport 
CO 

Transport Àrea Metropolitana 12,00% 1,43% 54,67% 22,44% 

Ritrama Barbera Del Vallès 0,76% 0,00% 0,00% 0,13% 

Bunge Iberica S.A Barcelona 0,53% 0,01% 0,00% 1,60% 

C. Tèrmica De Cicle Combinat (Port 
De Barcelona) 

Barcelona 3,36% 0,55% 0,99% 0,40% 

Cargill (Barcelona) Barcelona 0,52% 0,00% 0,00% 0,02% 

Nissan Motor Iberica Barcelona 0,27% 0,00% 0,00% 0,03% 

Vidrieria Rovira Barcelona 4,34% 12,79% 0,00% 0,21% 

Barcelona Cartonboard Castellbisbal 1,22% 0,00% 0,00% 0,28% 

Compañia Española De Laminación  Castellbisbal 1,42% 26,57% 1,78% 16,35% 

Dipòsit Controlat De Residus 
Classe II Elena 

Cerdanyola Del Vallès 0,02% 0,06% 0,02% 0,01% 

Lafarge Cementos Montcada I Reixac, Cataluña, 
España 

6,39% 0,36% 1,58% 20,13% 

Aeroport Prat De Llobregat 29,77% 26,47% 13,40% 19,94% 
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Central Tèrmica De Cicle Combinat 
(Endesa) 

Sant Adrià De Besòs 5,47% 1,92% 1,65% 4,67% 

Central Tèrmica De Cicle Combinat 
(Gas Natural) 

Sant Adrià De Besòs 8,59% 5,06% 1,64% 7,95% 

Planta De Valorització Energètica 
De Sant Adrià De Besòs 

Sant Adrià De Besòs 6,05% 5,54% 1,08% 0,58% 

Interquim Sant Cugat Del Vallès 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cementos Molins Industrial Sant Vicenç Dels Horts 19,22% 19,25% 1,47% 4,66% 

Fundiciones Miguel Ros Sant Vicenç Dels Horts 0,02% 0,00% 21,72% 0,59% 
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Taula 28: Conversió segons el nombre d'operacions de les emissions de l'aeroport d'Atlanta a l'aeroport de Barcelona. Font: 
Elaboració pròpia a partir de (55)(56) 

 Aeroport d’Atlanta Aeroport de Barcelona 

Operacions anuals 904301 344558 

 Emissions atribuïbles a 

Contaminant Aeronau 
Equip de suport 

terrestre 
Aeronau 

Equip de suport 

terrestre 

CO (tones/any) 5204 584 1983 223 

NOx (tones/any) 4910 343 1871 131 

SO2 (tones/any) 473 46 181 18 

PM10 (tones/any) 101 30 39 12 

 

Taula 29: Principals poblacions emissores de contaminants. Font: Elaboració pròpia a partir de (53) 

Població PM10 
(tones/any) 

CO 
(tones/any) 

NOx/NO2 
(tones/any) 

SOx/SO2 
(tones/any) 

Montcada I Reixac 6,00 2226,92 429,58 2,71 

El Prat de Llobregat 51,00 2206,00 2002,00 199,00 

Castellbisbal 6,77 1839,03 177,40 199,73 

Sant Adrià del Besòs  16,64 1460,63 1235,77 94,16 

Sant Vicenç dels Horts 88,26 580,06 1293,90 144,72 

Barcelona 3,78 250,14 606,04 100,33 

Cerdanyola del Vallès 0,09 1,60 1,37 0,46 

Barberà del Vallès 0,01 1,46 51,20 
 

Sant Cugat del Vallès  0,27 4,01 
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Taula 30: Punts de mesura de la ciutat de Barcelona. Font:(154) 

Ubicació Mesura 

Eixample NOx, PM10, O3, CO, SO2, Altres 

Ciutadella NOx, O3 

Gràcia - Sant Gervasi NOx, O3, CO, SO2, PM10, Altres 

IES Goya PM10, Altres 

Port Vell PM10 

Plaça Universitat PM10, Altres 

Poblenou NOx, PM10, Altres 

Sants NOx, PM10, Altres 

Vall d'Hebron NOx, O3, CO, SO2, PM10, Altres 

Zona Universitària PM10, Altres 

IES Verdaguer PM10, Altres 

Palau Reial SO2, NOx, O3, CO, PM10 

Observatori Fabra NOx, O3, PM10 

 

Taula 31: Valors obtinguts del diferents paràmetres per la realització de l'estudi de previsió del valor mitjà anual de les PM10 
en el període 2020-2024. Font: Elaboració pròpia a partir de (66). 

Anys Valor Mitjà 
Anual 
(μg/m3) 

At At' at bt YT' Error α 

2003 42,59 42,59 42,59 42,59 0,00 
  

0,50 

2004 36,92 39,75 41,17 38,34 -1,42 42,59 0,00 
 

2005 41,25 40,50 40,83 40,16 -0,33 36,92 1,42 

2006 46,99 43,75 42,29 45,20 1,46 39,83 0,33 

2007 43,61 43,68 42,98 44,37 0,69 46,66 1,46 

2008 37,81 40,74 41,86 39,62 -1,12 45,06 0,69 

2009 34,17 37,46 39,66 35,25 -2,20 38,50 1,12 

2010 31,00 34,23 36,94 31,51 -2,72 33,05 2,20 

2011 33,45 33,84 35,39 32,28 -1,55 28,80 2,72 

2012 31,94 32,89 34,14 31,64 -1,25 30,73 1,55 

2013 25,68 29,29 31,71 26,86 -2,43 30,39 1,25 

2014 28,49 28,89 30,30 27,48 -1,41 24,43 2,43 

2015 30,56 29,72 30,01 29,43 -0,29 26,06 1,41 

2016 23,99 26,86 28,43 25,28 -1,58 29,15 0,29 

2017 24,29 25,57 27,00 24,14 -1,43 23,70 4,28 

2018 21,44 23,51 25,25 21,76 -1,75 22,71 1,43 

2019 23,77 23,64 24,45 22,83 -0,81 20,01 0,00 
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Taula 32: Valors obtinguts del diferents paràmetres per la realització de l'estudi de previsió del valor mitjà anual del O3 en el 
període 2020-2024. Font: Elaboració pròpia a partir de (66). 

Anys Valor Mitjà 
Anual 
(μg/m3) 

At At' at bt YT' Error α 

2003 30,41 30,41 30,41 30,41 0,00 
  

0,20 

2004 28,24 29,33 29,87 28,79 -0,13 30,41 0,41 
 

2005 32,05 30,69 30,28 31,09 0,10 28,65 0,85 

2006 32,92 31,80 31,04 32,56 0,19 31,19 0,17 

2007 34,30 33,05 32,05 34,06 0,24 32,75 0,00 

2008 35,26 34,16 33,10 35,21 0,26 34,30 0,21 

2009 38,73 36,44 34,77 38,11 0,41 35,47 0,21 

2010 46,53 41,49 38,13 44,85 0,82 38,52 0,87 

2011 41,19 41,34 39,74 42,95 0,39 45,66 2,14 

2012 44,41 42,88 41,31 44,45 0,38 43,34 0,42 

2013 47,53 45,21 43,26 47,15 0,47 44,83 0,10 

2014 45,55 45,38 44,32 46,44 0,26 47,63 1,15 

2015 45,73 45,55 44,94 46,17 0,15 46,69 0,59 

2016 48,38 46,97 45,95 47,99 0,25 46,32 0,15 

2017 44,57 45,77 45,86 45,68 -0,02 48,23 3,91 

2018 49,19 47,48 46,67 48,29 0,20 45,66 0,70 

2019 50,88 49,18 47,93 50,44 0,31 48,48 0,00 

 

Taula 33: Valors obtinguts del diferents paràmetres per la realització de l'estudi de previsió del valor mitjà anual del NO2 en el 
període 2020-2024. Font: Elaboració pròpia a partir de (66). 

Anys Valor Mitjà 
Anual 
(μg/m3) 

At At' at bt YT' Error α 

2003 57,00 57,00 57,00 57,00 0,00 
  

0,21 

2004 56,00 56,50 56,75 56,25 -0,07 57,00 0,18 
 

2005 58,32 57,41 57,08 57,74 0,09 56,18 0,49 

2006 54,20 55,80 56,44 55,16 -0,17 57,83 0,79 

2007 53,56 54,68 55,56 53,80 -0,24 54,99 0,00 

2008 50,39 52,54 54,05 51,02 -0,41 53,56 0,22 

2009 49,58 51,06 52,55 49,57 -0,41 50,61 0,43 

2010 45,27 48,17 50,36 45,97 -0,60 49,16 0,10 

2011 46,06 47,11 48,74 45,49 -0,44 45,37 1,01 

2012 44,36 45,74 47,24 44,24 -0,41 45,04 0,54 

2013 40,01 42,87 45,05 40,69 -0,60 43,83 0,09 

2014 38,84 40,86 42,95 38,76 -0,57 40,09 0,66 

2015 43,16 42,01 42,48 41,53 -0,13 38,18 1,76 

2016 39,25 40,63 41,55 39,70 -0,25 41,40 0,20 

2017 42,11 41,37 41,46 41,28 -0,03 39,45 5,95 
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2018 35,08 38,22 39,84 36,60 -0,44 41,25 1,08 

2019 34,55 36,39 38,11 34,66 -0,47 36,16 0,00 

 

Taula 34: Valors obtinguts del diferents paràmetres per la realització de l'estudi de previsió del valor mitjà anual del SO2 en el 
període 2020-2024. Font: Elaboració pròpia a partir de (66). 

Anys Valor Mitjà 
Anual 
(μg/m3) 

At At' at bt YT' Error α 

2003 4,30 4,30 4,30 4,30 0,00 
  

0,29 

2004 4,66 4,48 4,39 4,57 0,04 4,30 0,05 
 

2005 4,12 4,30 4,35 4,26 -0,02 4,61 0,12 

2006 2,76 3,53 3,94 3,12 -0,16 4,24 0,20 

2007 4,11 3,82 3,88 3,76 -0,02 2,96 0,37 

2008 3,68 3,75 3,81 3,69 -0,03 3,73 0,02 

2009 2,95 3,35 3,58 3,12 -0,09 3,66 0,07 

2010 2,37 2,86 3,22 2,50 -0,15 3,02 0,02 

2011 3,75 3,31 3,26 3,35 0,02 2,35 0,39 

2012 2,88 3,09 3,18 3,01 -0,03 3,37 0,09 

2013 2,49 2,79 2,98 2,60 -0,08 2,97 0,03 

2014 2,07 2,43 2,71 2,15 -0,11 2,52 0,03 

2015 2,44 2,44 2,57 2,30 -0,05 2,04 0,20 

2016 2,07 2,26 2,41 2,10 -0,06 2,25 0,04 

2017 2,18 2,22 2,32 2,12 -0,04 2,03 0,42 

2018 1,76 1,99 2,15 1,83 -0,07 2,08 0,00 

2019 1,59 1,79 1,97 1,61 -0,07 1,76 0,00 

 

Taula 35: Valors obtinguts del diferents paràmetres per la realització de l'estudi de previsió del valor mitjà anual del CO en el 
període 2020-2024. Font: Elaboració pròpia a partir de (66). 

Anys Valor Mitjà 
Anual 
(mg/m3) 

At At' at bt YT' Error α 

2003 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 
  

0,12 

2004 0,55 0,62 0,66 0,59 0,00 0,69 0,03 
 

2005 0,54 0,58 0,62 0,54 -0,01 0,58 0,00 

2006 0,48 0,53 0,58 0,49 -0,01 0,54 0,00 

2007 0,49 0,51 0,54 0,48 0,00 0,48 0,02 

2008 0,40 0,46 0,50 0,42 -0,01 0,48 0,01 

2009 0,41 0,43 0,47 0,40 0,00 0,41 0,01 

2010 0,41 0,42 0,44 0,39 0,00 0,39 0,01 

2011 0,47 0,45 0,44 0,45 0,00 0,39 0,03 

2012 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00 0,45 0,00 

2013 0,43 0,44 0,44 0,44 0,00 0,45 0,01 
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2014 0,38 0,41 0,43 0,39 0,00 0,44 0,01 

2015 0,46 0,44 0,43 0,44 0,00 0,39 0,02 

2016 0,42 0,43 0,43 0,42 0,00 0,44 0,01 

2017 0,37 0,40 0,41 0,38 0,00 0,42 0,02 

2018 0,35 0,38 0,39 0,36 0,00 0,38 0,00 

2019 0,36 0,37 0,38 0,35 0,00 0,36 0,00 

 

Taula 36: Valors límits legislats pel govern espanyol dels principals contaminants. Font: (155) 

Contaminant Valor límit (VL) , valor 

objectiu (VO) o Umbral 

d’alerta3 

Concentració 

(g/m3) 

Número de 

vegades superades 

màximes 

SO2 Mitjana horària (VL) 350 24 hores/any 

Mitjana diària (VL) 125 3 dies /any 

Umbral d’alerta  500  

NO2 Mitjana horària (VL) 200 18 hores/any 

Mitjana diària (VL) 40  

Umbral d’alerta  400  

PM10 Mitjana diària (VL) 50 35 dies/any 

Mitjana anual (VL) 40  

CO Màxim diari de les mitjanes 

mòbils cada 8 hores 

10000  

O3 Màxim diari de les mitjanes 

mòbils cada 8 hores 

120 25 dies /any 

 

 

 

3 3 hores consecutives en una àrea representativa de 100km o zona o aglomeració sencera 
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Umbral d’informació 

(mitjana horària) 

180  

Umbral d’alerta (mitjana 

horària) 

240  

 

Taula 37: Comparativa dels nivells d'immissió entre els dies de pluja i els dies sense ploure l'any 2019. Font: Elaboració pròpia 
a partir de (66)(75) 

 
Comparació Data Precipitació 

(l/m2) 
CO 
(mg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

SO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

PM10 
(μg/m3) 

D
ia

 d
e

 p
re

ci
p

it
a

ci
o

n
s 

1 4/12 80,9 0,28 20,26 1,12 50,77 11,25 

2 22/10 42,2 0,26 22,33 1,01 46,48 15,68 

3 8/9 42 0,21 16,43 1,32 59,01 16,69 

4 13/11 39,1 0,42 39,09 1,57 28,47 16,73 

5 27/7 38,5 0,21 18,95 1,04 67,94 17,63 

6 9/9 34,4 0,26 23,51 1,41 53,56 16,09 

7 10/9 29,6 0,26 29,74 1,12 40,78 12,00 

8 2/9 24,9 0,27 25,82 1,61 56,38 18,35 

9 11/6 24 0,25 27,83 1,04 43,38 13,31 

10 3/5 23,2 0,33 43,77 1,04 53,07 17,96 

11 24/5 17,9 0,30 48,28 1,05 50,65 14,68 

12 27/8 17,9 0,26 29,52 1,25 49,24 21,62 

13 11/8 17,4 0,20 15,72 1,41 63,03 23,38 

14 22/11 17,3 0,46 44,53 2,07 27,26 16,04 

15 14/10 14,6 0,37 28,04 1,30 54,22 31,61 

D
ia

 d
e 

co
m

p
ar

ac
ió

 

1 27/11 0 0,38 37,06 1,56 37,78 15,38 

2 29/10 0 0,52 46,45 1,81 27,82 29,27 

3 15/9 0 0,22 18,28 1,17 86,71 21,55 

4 20/11 0 0,61 55,08 2,41 21,73 20,31 

5 3/8 0 0,22 26,60 1,50 88,27 21,55 

6 16/9 0 0,37 44,13 1,60 59,95 25,75 

7 17/9 0 0,40 62,79 2,51 41,83 38,06 

8 26/8 0,1 0,29 38,73 2,58 54,97 27,32 

9 18/6 0 0,31 43,46 1,80 64,95 30,70 

10 10/5 0,3 0,36 42,24 2,14 58,94 28,51 

11 7/6 0 0,29 26,65 1,20 64,44 37,09 

12 3/9 0 0,28 26,05 1,60 57,73 18,66 

13 18/8 0 0,21 19,53 1,23 51,96 21,13 

14 29/11 0 0,46 28,85 1,14 39,22 14,88 

15 7/10 0 0,38 34,49 1,36 42,58 30,43 
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Taula 38: Quantitat de contaminant purificat de l’aire anualment degut a la presència de zones verdes. Font: (98) 

Contaminant tones/any 

CO 5,6 

NO2 54,6 

PM10 166 

O3 72,6 

SO2 6,8 

A2. Gràfics 

 
Figura 63: Evolució de les emissions de GEH del període 1990-2018 a Catalunya. Font: Elaboració pròpia a partir de (112)(156) 
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Figura 64: Comparativa dels nivells d'immissió amb els extrems de temperatura l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de 

(66)(74) 

4 

Figura 65: Nombre de declaracions d'episodi ambiental de contaminació en el període entre 2011 i 2019. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (157) 

 

 

 

4 Els anys que no es mostren en el període d’anys 2011-2019 és degut a que no es va produir cap declaració 
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Figura 66: Nombre d'avisos preventius d'episodi ambiental de contaminació. Font: Elaboració pròpia a partir de (157) 

 
Figura 67: Evolució setmanal dels 5 principals contaminants. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

 
Figura 68: Isopletes de la formació d’ozó (ppb/h) en funció de la relació entre el NOx i els VOCs. Font: (158) 
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Figura 69:  Evolució matriculacions per tipus de combustió dels vehicles a Barcelona. Font: Elaboració pròpia a partir de 

(129)(130) 

 
Figura 70: Evolució matriculacions per tipus de combustió dels vehicles a Oslo. Font: Elaboració pròpia a partir de (131) 
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Figura 71: Evolució del nombre de la flota de vehicles elèctrics a Noruega. Font: Elaboració pròpia a partir de (159) 

 
Figura 72: Evolució del CO l'any 2020 influenciat per les mesures de prevenció contra la pandèmia. Font: Elaboració pròpia a 

partir de Dades Obertes Catalunya (66) 
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Figura 73: Evolució del NO l'any 2020 influenciat per les mesures de prevenció contra la pandèmia. Font: Elaboració pròpia a 

partir de Dades Obertes Catalunya (66)
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A3. Evolució PM10 

 
Figura 74: Evolució de les PM10 en estacions de fons entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 

Figura 75: Evolució de les PM10 en estacions de trànsit entre 2003 i 2019. Font: 
Elaboració pròpia a partir de (66) 

 

 

Figura 76: Evolució de les PM10 en totes les estacions entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (66) 

 

Figura 77: Diferència entre estacions de trànsit i estacions de fons per les PM10. Font: 
Elaboració pròpia a partir de (66) 
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Figura 78: Comparació mensual de les PM10 i la temperatura al 2019. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (66) 

 
Figura 79: Evolució setmanal de les PM10 l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de 

(66) 

 
Figura 80: Evolució de la mitjana horària de les PM10 l'any 2019. Font: Elaboració pròpia 

a partir de (66) 
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A4. Evolució O3 

 
Figura 81: Evolució de l’O3 en estacions de fons entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 

Figura 82: Evolució de l’O3 en estacions de trànsit entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 
pròpia a partir de (66) 

 
Figura 83: Evolució de l’O3 en totes les estacions entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 84: Diferència entre estacions de trànsit i estacions de fons per l'O3. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (66) 

0

20

40

60

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

 (
μ

g/
m

3
)

Any

Estació de fons

0

10

20

30

40

50

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

 (
μ

g/
m

3
)

Any

Estació de trànsit

0

10

20

30

40

50

60

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

 (
μ

g/
m

3
)

Any

Conjunt de totes les estacions

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

ΔConcentració (μg/m3)
A

n
y

Diferència



  Annexos 

120   

 
Figura 85:Comparació mensual de les O3 i la temperatura al 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 86: Evolució setmanal del O3 l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

 
Figura 87: Evolució de la mitjana horària del O3 l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (66) 
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A5. Evolució NO2 

 
Figura 88: Evolució del NO2 en estacions de fons entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 89: Evolució del NO2 en estacions de trànsit entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 90: Evolució del NO2 en totes les estacions entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 91: Diferència entre estacions de trànsit i estacions de fons per el NO2. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (66) 
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Figura 92: Comparació mensual de les i NO2 la temperatura al 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 93: Evolució setmanal del NO2 l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

 
Figura 94: Evolució de la mitjana horària del NO2 l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (66) 
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A6. Evolució SO2 

 
Figura 95: Evolució del SO2 en estacions de fons entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 96: Evolució del SO2 en les estacions de trànsit entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 97: Evolució del SO2 en totes les estacions entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 98: Diferència entre estacions de trànsit i estacions de fons per el SO2. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (66) 
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Figura 99: Comparació mensual de les SO2 i la temperatura al 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 100: Evolució setmanal del SO2 l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

 
Figura 101: Evolució de la mitjana horària del SO2 l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (66) 
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A7. Evolució CO 

 
Figura 102: Evolució del CO en les estacions de fons entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 103: Evolució del CO en les estacions de trànsit entre 2003 i 2019. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (66) 

 
Figura 104: Evolució del CO en totes les estacions entre 2003 i 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 105:  Diferència entre estacions de trànsit i estacions de fons per el CO. Font: 

Elaboració pròpia a partir de (66) 
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Figura 106: Comparació mensual de les CO i la temperatura al 2019. Font: Elaboració 

pròpia a partir de (66) 

 
Figura 107: Evolució setmanal del CO l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de (66) 

 
Figura 108: Evolució de la mitjana horària del CO l'any 2019. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (66) 
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A8. Escenari RCP 2.6 

 
Figura 109: Evolució de la temperatura en l'escenari RCP 2.6. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 110: Evolució de la precipitació en l'escenari RCP 2.6. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 111: Evolució dels tipus de nits en l'escenari RCP 2.6. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 112: Evolució dels tipus de dies en l'escenari RCP 2.6. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118)
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Taula 39: Evolució de les temperatures en l'escenari RCP 2.6. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

 
Temperatura 
mitjana (ºC) 

Temperatura 
Primavera (ºC) 

Temperatura 
Estiu (ºC) 

Temperatura 
Tardor (ºC) 

Temperatura 
Hivern (ºC) 

2010 16,8 14,4 23,4 18,2 16,8 

2040 17,9 15,3 24,4 20,0 17,8 

2070 18,0 15,3 24,6 20,1 17,8 

2100 18,0 15,3 24,3 20,3 17,9 

 
Taula 40: Evolució de les precipitacions en l'escenari RCP 2.6. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

 
Precipitació anual (mm) Precipitació Primavera (mm) Precipitació Estiu (mm) Precipitació Tardor (mm) Precipitació Hivern (mm) 

2010 569 137 114 211 106 

2040 563 132 99 216 96 

2070 570 134 106 217 104 

2100 565 129 109 199 107 

 
Taula 41: Evolució dels dies extrems en l’escenari RCP 2.6. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

 Dies tòrrids Nits tòrrides Nits tropicals Dies càlids Dies de glaçada 

2010 1,4 2,2 60,8 25,5 1,3 

2040 1,7 3,7 83,3 41,0 1,0 

2070 1,8 3,7 87,7 42,0 0,8 

2100 2,0 3,9 84,4 41,3 0,9 
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A9. Escenari RCP 4.5 

 
Figura 113: Evolució de la temperatura en l'escenari RCP 4.5. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 114: Evolució de la precipitació en l'escenari RCP 4.5. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 115: Evolució dels tipus de nits en l'escenari RCP 4.5. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 116: Evolució dels tipus de dies en l'escenari RCP 4.5. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 
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Taula 42: Evolució de les temperatures en l'escenari RCP 4.5. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

  Temperatura 
mitjana (ºC) 

Temperatura 
Primavera (ºC) 

Temperatura 
Estiu (ºC) 

Temperatura Tardor 
(ºC) 

Temperatura 
Hivern (ºC) 

2010 16,8 14,4 23,4 18,2 16,8 

2040 18,3 15,2 24,4 19,9 17,7 

2070 18,4 15,8 24,8 20,5 18,2 

2100 18,6 16,0 25,0 20,8 18,3 

 
Taula 43: Evolució de les precipitacions en l'escenari RCP 4.5. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

  Precipitació anual 
(mm) 

Precipitació 
Primavera (mm) 

Precipitació 
Estiu (mm) 

Precipitació 
Tardor (mm) 

Precipitació 
Hivern (mm) 

2010 569 137 114 211 106 

2040 562 129 98 199 106 

2070 564 127 82 217 115 

2100 557 124 79 204 103 

 
Taula 44: Evolució dels dies extrems en l’escenari RCP 4.5. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

  Dies tòrrids Nits tòrrides Nits tropicals Dies càlids Dies de glaçada 

2010 1,4 2,2 60,8 25,5 1,3 

2040 1,8 4,2 82,5 40 0,8 

2070 2,8 5,6 92,7 46,6 0,7 

2100 3,6 6,4 96,5 49,3 0,5 
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A10. Escenari RCP 8.5 

 
Figura 117: Evolució de la temperatura en l'escenari RCP 8.5. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 118: Evolució de la precipitació en l'escenari RCP 8.5. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 119: Evolució dels tipus de nits en l'escenari RCP 8.5. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 

 
Figura 120: Evolució dels tipus de dies en l'escenari RCP 8.5. Font: Elaboració pròpia a 

partir de (118) 
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Taula 45: Evolució de les temperatures en l'escenari RCP 8.5. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

  Temperatura 
mitjana (ºC) 

Temperatura 
Primavera (ºC) 

Temperatura 
Estiu (ºC) 

Temperatura 
Tardor (ºC) 

Temperatura 
Hivern (ºC) 

2010 16,8 14,4 23,4 18,2 16,8 

2040 18,5 15,2 24,3 19,9 17,9 

2070 18,8 16,3 25,2 21,0 18,5 

2100 19,9 17,7 26,3 22,0 19,6 

 

Taula 46: Evolució de les precipitacions en l'escenari RCP 8.5. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

  Precipitació 
anual (mm) 

Precipitació 
Primavera (mm) 

Precipitació 
Estiu (mm) 

Precipitació 
Tardor (mm) 

Precipitació 
Hivern (mm) 

2010 569 137 114 211 106 

2040 564 135 97 204 110 

2070 555 125 80 210 88 

2100 544 109 62 203 90 

 

Taula 47: Evolució dels dies extrems en l’escenari RCP 8.5. Font: Elaboració pròpia a partir de (118) 

  Dies tòrrids Nits tòrrides Nits tropicals Dies càlids Dies de glaçada 

2010 1,4 2,2 60,8 25,5 1,3 

2040 2,2 2,2 60,8 39,2 0,8 

2070 3,5 7,2 102,8 54,8 0,5 

2100 8,9 14,5 127,8 74,8 0,2 
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Annex B 

B1. Directiva Europea (160) 

- Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, 

relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics de 

l’aire ambient. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la 

qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 

- Directiva 2015/1480 de la Comissió, de 28 d’agost de 2015, per la que es modifiquen diversos 

annexos de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, en 

els quals s’estableixen les normes relatives als mètodes de referència, la validació de dades i 

la ubicació dels punts de mostreig per a l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient. 

B2. Normativa Estatal (161) 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.   

- Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.  Reial decret 

678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a 

la millora de la qualitat de l’aire.   

- Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de 

gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.   

- Correcció d’errors del Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 

102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat del aire. 

B3. Normativa Autonòmica (162) 

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient Atmosfèric.   

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983. 

B4. Pla de mesures de millora de la qualitat de l’aire (AMB) (124) 

1. Zones de Baixes Emissions. 

2. Incentius al canviï modal: Targeta Verda Metropolitana. 

3. Mesures per una mobilitat neta. 
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4. Mesures relacionades amb obres de construcció pública i privada 

5. Mesures relacionades amb la industria (baixes emissions) 

6. Mesures de sensibilització i educació ambiental 

7. Protocol d’actuacions en episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 

8. Mesures a introduir al Pla Director Urbanístic de l’àrea metropolitana de Barcelona -model de 

ciutat-. 
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