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Resum 

Des de la seva aparició, els vehicles en general han funcionat gràcies a motors de combustió interna. 

Alimentats per combustibles derivats del petroli, que proporcionen l’energia per portar a terme la seva 

funció. L’ús d’aquests combustibles però genera residus que són perjudicials a nivell ambiental i de 

salut. 

El projecte centra el seu estudi en l’evolució temporal de 5 gasos o substàncies nocives per la salut 

com poden ser el monòxid de carboni (CO) i el diòxid de sofre (SO2). També es realitza un estudi de 

l’evolució temporal en el nombre de matriculacions del parc de vehicles en la província de Barcelona. 

L’idea és identificar quin tipus de relació guarden les variables estudiades entre elles, sobretot entre 

gasos i vehicles. 

L’anàlisi temporal és l’eina utilitzada per realitzar aquesta tasca. És una eina que ens permet observar 

l’evolució de qualsevol variables al llarg del temps per tal de predir escenaris de futur, extrapolar dades 

o determinar la tendència que segueix la sèrie. Aquest mètode ens permet prendre decisions o accions 

per tal de controlar el comportament de la variable estudiada.  
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Resumen 

Desde su primera aparición, los vehículos generalmente han funcionado con motores de combustión 

interna. Alimentados por combustibles fósiles, éstos proporcionan la energía para realizar su función. 

El uso de estos combustibles genera residuos peligrosos para el medio ambiente y para la salud. 

 

El proyecto se centra en el estudio de la evolución temporal de 5 gases o sustancias perjudiciales para 

la salud como son el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de azufre (SO2). También se realiza un 

estudio de la evolución temporal en el nombre de matriculaciones del parque de vehículos de la 

provincia de Barcelona. La finalidad es identificar qué tipo de relación se establece entre las variables 

estudiadas entre ellas, sobre todo entre las sustancias nocivas y los vehículos.  

 

El análisis temporal es la herramienta utilizada para realizar dicha tarea. Ésta herramienta nos permite 

observar la evolución de cualquier variable a lo largo del tiempo, con el objetivo de predecir 

situaciones futuras, extrapolar datos o determinar la tendencia que sigue la serie. Este método nos 

permite tomar decisiones o acciones con el fin de controlar el comportamiento de la variable estudiada. 
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Abstract 

Since its first inception, vehicles have generally been powered by internal combustion engines. 

Powered by oil fuels, they provide the energy to perform their function. The use of these oils but 

generates dangerous waste that is harmful to the environment and health. 

This project focuses its study on the temporary evolution of 5 gases or harmful substances to health, 

such as carbon monoxide (CO) and sulfur dioxide (SO2). Study of the temporary evolution is also 

carried out about the number of active vehicles in Barcelona province. The idea is to identify the types 

of relationship between the values studied, especially between gases and vehicles. 

 The temporary analysis is the method to use for this task. It allows us to observe the temporal 

evolution of the values over the course of time, in order to predict the future, obtain data or determine 

the trend that the original series follows. This method lets us make decisions and actions to control the 

value’s behavior.  
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1. Prefaci 

 

1.2. Origen del treball. 

L’origen del treball sorgeix de la situació actual referent al medi ambient i el mercat pel que fa al 

sector automobilístic. En els darrers anys, ha aparegut un nou vehicle al mercat que funciona amb 

motor elèctric. D’aquí la idea d’analitzar temporalment l’evolució del parc de vehicles a la província 

de Barcelona conjuntament amb 5 gasos que són emesos per els vehicles. 

1.3. Motivació. 

La motivació que porta a realitzar aquest treball és observar si existeix alguna relació entre les 

variables estudiades, ja que els vehicles són fonts emissores dels gasos d’estudi. En el cas de que 

existeixi una relació, determinar si el seu comportament és directament o inversament proporcional. 

De primeres sembla coherent pensar que com més fonts emissores existeixen, més elevada serà la 

concentració dels elements que emeten. 

1.4. Requeriments previs. 

És important conèixer i entendre que aquestes variables depenen de molts factors, molts d’ells són 

incontrolables o no s’ha trobat banc de dades. D’altra banda també és important tenir criteri per 

identificar quins d’aquests factors són prescindibles i quins no.  

Tot això sumat a coneixements bàsics de termodinàmica, estadística, química i domini del software 

Excel, és mes que suficient per a seguir de manera notable el treball. 
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2. Introducció 

 

2.1. Objectius del treball 

L’objectiu del treball és realitzar un anàlisi temporal dels gasos contaminants per tal de determinar 

patrons o comportaments similars al llarg del temps dins de diferents períodes. L’estudi es realitzarà a 

nivell d’evolució diària, setmanal, mensual i global (2012-2019), a excepció del benzè on l’interval 

serà de 2014-2019.  Paral·lelament, es realitza també un anàlisi temporal del parc de vehicles de la 

província de Barcelona per tal de relacionar-los amb els comportaments dels gasos. Els gasos 

seleccionats es generen per combustió de combustibles fòssils, per tan la primera impressió seria veure 

que les concentracions de gasos augmenten d’acord amb el nombre de vehicles en circulació. 

El parc de vehicles està classificat segons classes de vehicles i de carburants, mentre  que els gasos 

estudiats seran els següents: CO (monòxid de carboni), SO2 (diòxid de sofre), NO2 (diòxid de 

nitrogen), C6H6 (benzè) i partícules PM10.  

2.2. Abast del treball 

L’interval de temps del qual s’han obtingut les dades comprèn des de gener de 2012 fins maig de 2020 

per a tots els contaminants a estudiar a excepció del benzè, que només s’ha disposat de dades des de 

gener de 2014 al maig de 2020. No es disposen de les dades necessàries per a fer prediccions a llarg 

termini o mig termini. L’anàlisi de l’interval total només es realitzarà fins a desembre de 2019, ja que 

l’any 2020 està incomplert. 

Aquestes dades s’han obtingut a partir de la pàgina web oficial de la Generalitat de Catalunya. La línia 

oberta de dades permet accedir a la informació necessària per a realitzar l’estudi. Els valors de 

concentració han estat recollits d’estacions distribuïdes en diferents zones d’una mateixa ciutat i 

diferents municipis, els quals pertanyen a la província de Barcelona. 
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3. Motors. 

Es coneix com a motor un sistema d’una màquina capaç de transformar energia química o elèctrica en 

energia mecànica per tal de realitzar un treball mecànic. Els motors estan molt presents en la nostre 

societat, des dels cotxes fins als aparells d’aire acondicionat estan equipats amb aquests sistemes. Es 

poden classificar en moltes famílies, les més comunes són les següents: 

 -Motors tèrmics: transformen energia química en mecànica amb un procés que es coneix 

 com combustió. Consisteix en cremar combustibles fòssils o derivats del petroli, generalment 

 amb un PCI alt. 

 -Motors elèctrics: obtenen treball mecànic a partir de l’energia elèctrica, gràcies a les 

 interaccions dels camps magnètics generats per les bobines en el rotor i l’estator. 

3.1. Motors tèrmics. 

Un motor tèrmic és un sistema que proporciona treball mecànic a partir d’un procés que anomenem 

combustió, que consisteix en cremar un combustible que allibera calor. La calor és absorbida per el 

fluid i realitza un esforç o treball. El fluid de treball sol ser aire, vapor d’aigua o la barreja de gasos 

resultant de la combustió [1].  

Els motors que coneixem avui en dia utilitzen en la seva majoria hidrocarburs, que són compostos 

formats per àtoms de carboni i hidrogen. Degut a la combustió, aquests generen diòxid de carboni 

(CO2) i vapor d’aigua (H2O) com es pot veure en la següent reacció, que correspon a la combustió de 

la gasolina sense impureses: 

𝐶12𝐻26 + 18,5𝑂2−→ 12𝐶𝑂2 + 13𝐻2𝑂 

Malgrat tot, hi ha altres gasos resultants de la combustió degut a diversos factors. Aquests poden ser 

per exemple la presència de nitrogen degut a l’entrada d’aire per realitzar la combustió, les impureses 

del combustible o una combustió incomplerta poden provocar l’aparició de gasos com SO2, NO2 o 

CO.  

Els motors tèrmics es poden classificar en dues grans famílies; els motors de combustió externa i els 

motors de combustió interna. 
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3.1.1. Motors de combustió externa. 

Són aquells sistemes els quals la combustió es genera fora del sistema. Un exemple d’aquesta categoria 

de motors són les calderes o màquines de vapor. Aquests sistemes però tenen un rendiment més baix 

que els motors de combustió interna. Estan delimitats per la temperatura i la pressió de treball [1].  

3.1.2. Motors de combustió interna. 

Els motors de combustió interna són aquells els quals la combustió es genera dins del mateix motor. 

També s’anomenen motors d’explosió o motors de pistó. El combustible barrejat amb oxigen 

combustiona generant calor i entregant treball mecànic als pistons dels cilindres. Mitjançant un arbre 

de lleves, s’entrega el treball mecànic als eixos tractors del vehicle, de manera que aquest aconsegueix 

desplaçar-se. [2]. 

Aquesta classe de motors són els que s’utilitzen actualment en el sector automobilístic, tret d’altres 

tipus de motors com els híbrids que alternen l’ús de motors tèrmics i motors elèctrics. 

De totes les classes de motors de combustió, els que predominen en el sector automobilístic són els 

motors alternatius. Aquests tipus de motors aprofiten els gasos generats en l’explosió per empènyer 

l’èmbol o pistó, transformant un moviment alternatiu en un moviment circular [2].  

Dins dels motors alternatius podem classificar les diferents categories segons els següents criteris: 

 -Segons etapes de treball: poden ser de 4 temps o de 2 temps. 

 -Segons cicle termodinàmic:  poden ser motors convencionals o d’explosió, que utilitzen 

 gasolina; i els motors de cicle dièsel, que funcionen amb dièsel. 

3.1.2.1. Motors convencionals o d’explosió (cicle Otto).  

Generalment, els motors Otto són motors de quatre temps (4T), tot i que també podem trobar-ne de dos 

temps (2T) en vehicles de dues rodes. Aquests motors solen tenir una eficiència entre del 20-25%, això 

vol dir que només s’aprofita una quarta part de l’energia aportada per el combustible un cop generada 

l’explosió [2]. 

El seu rendiment depèn de la relació de compressió que existeix entre les etapes. Normalment aquesta 

relació sol ser de 8 a 1 o de 10 a 1 en la gran part dels casos. Existeixen motors amb una relació de 

compressió de 12 a 1 però només incrementant així també l’eficiència. Aquests motors requereixen 

combustibles amb elevats nivells d’octà per tal d’evitar la detonació [2].  
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Les fases dels motors d’explosió de quatre temps són les següents [2]: 

 -Temps d’admissió: en aquesta fase entra una barreja d’aire i combustible a la cambra de 

 combustió per la vàlvula d’admissió.  

 -Temps de compressió: el pistó comprimeix la barreja i aquesta s’encén gràcies a l’espurna 

 que genera la bugia. 

 -Temps de combustió: la combustió genera el moviment alternatiu del pistó, que és el que 

 transmet el moviment a l’eix. 

 -Temps d’escapament: el pistó torna a pujar per el cilindre, expulsant així els gasos generats 

 en l’explosió per la vàlvula d’escapament. 

Figura 1. Etapes d’un motor de quatre temps. Font: Espaciocoches.com [3] 

 

En els motors de dos temps (2T) el que passa és que l’admissió i l’escapament succeeixen en la 

mateixa etapa. L’avantatge dels motors de dos temps és que la potència s’assoleix cada dos temps, i no 

cada quatre. Encara que siguin menys eficients, proporcionen més potència que els motors de quatre 

temps de la mateixa mida. 
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3.1.2.2. Motors dièsel. 

El cicle de dièsel difereix del cicle d’Otto dels motors d’explosió.  Aquests motors com indica el seu 

nom, utilitzen dièsel o gasoil com a combustible. Una de les grans diferències entre aquests motors i 

els d’explosió és que el combustible s’injecta a la cambra de combustió, a diferència dels motors 

d’explosió que entra barrejat amb aire per la vàlvula d’admissió [2]. 

Això ens facilita el control de les concentracions en la barreja i fa que la combustió sigui complerta 

més sovint. Una de les diferències principals pel que respecte als cicles de treball són les fases, que són 

les següents [2]: 

 -Temps d’admissió: en aquesta fase entra aire a la cambra de combustió. L’aire és necessari 

 per la presència del O2 ja que és el gas encarregat de que es generi la combustió. 

 -Temps de compressió: el pistó comprimeix l’aire que ha entrat a la cambra. Al final 

 d’aquesta fase s’injecta el combustible. En els motors dièsel no és necessari l’ús d’una bugia, 

 ja que degut a la temperatura que s’assoleix a la cambra no es necessita espurna per iniciar 

 la combustió. 

 -Temps de combustió o expansió: en aquesta fase l’explosió empeny el pistó i amb un 

 sistema de biela-cigonyal transforma el moviment rectilini en circular. 

 -Temps d’escapament: aquesta fase, com amb els motors Otto, s’expulsen els gasos 

 residuals de la combustió cap a l’exterior per la vàlvula d’escapament.  

 

Per el que fa l’eficiència del motors dièsel, també depenen de factors com la relació de compressió. Els 

motors dièsel poden arribar a una eficiència del 40%,arribant a relacions de compressió de 20 a 1, a 

diferència dels motors de cicle d’Otto; que aquesta relació es troba entre 9 a 1 i 12 a 1. Per aquest 

motiu aquests motors solen ser més pesats i més robustos.  

De la mateixa manera que els motors d’explosió, també existeixen motors dièsel de dos temps. 

Consisteix en la reducció dels temps d’absorció i d’expulsió de gasos. Aquests utilitzen vàlvules de 

desplaçament enlloc de vàlvules de capçal. 

En els motors de combustió no es pot controlar la velocitat de gir de l’arbre de lleves, generat per les 

explosions de les cambres de combustió i el moviment dels pistons. És per aquest motiu que utilitzen 

tot un sistema d’engranatges i eixos que ens permeten, a partir d’una potència determinada; guanyar 

més parell motor o guanyar més velocitat. Aquest sistema es coneix més comunament com a caixa de 

canvis. Podem definir-ho com a un element que ens permet variar el parell motor que es transmet del 

motor als eixos tractors [2]. 



Estudi de la contaminació generada per el parc automobilístic en el medi ambient.   

  9 

La diferència entre ambdós motors alhora de barrejar el combustible amb l’aire ens pot donar una idea 

de quins són els contaminants més comuns en cada un d’ells. En els motors de gasolina la barreja no és 

tan precisa com en els motors dièsel, la qual cosa fa que es generin combustions incomplertes de 

manera més habitual, formant monòxid de carboni. De manera similar, el gas més abundant en l’aire 

que s’obté en la barreja és el nitrogen. Per tan, com menys precises siguin les proporcions de cada un 

dels components, trobarem de manera més abundant els residus de la combustió.  

La concentració de diòxid de sofre (SO2) dependrà de la naturalesa del combustible utilitzat en la 

combustió, ja que aquest component de manera natural no és troba en l’atmosfera sinó en el mateix 

combustible fòssil. El benzè (C6H6) dependrà del percentatge d’aquest component en el combustible 

utilitzat. Com més alta sigui la concentració de benzè, més quantitat de benzè es podrà evaporar i 

expulsar a l’atmosfera.  
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3.2. Motors elèctrics. 

Com el seu nom indica, un motor elèctric és aquella màquina que transforma energia elèctrica en un 

treball mecànic. Aquests disposen de dues parts ben diferenciades: 

 -El rotor: que és l’element rotatiu de la màquina. 

 -L’estator: és la part del motor que abraça al rotor. 

Tan el rotor com l’estator disposen de varies bobines. En el cas d’un motor, les bobines de l’estator 

estan connectades a una font d’alimentació trifàsica on s’indueix un camp magnètic rotatiu. Aquest 

camp generat a l’estator indueix un camp magnètic a les bobines del rotor. Gràcies a la interacció entre 

les bobines de cada element, el rotor comença a girar; degut a les forces de Lorentz, que es defineix 

com a la força generada per un camp electromagnètic que actua sobre una partícula carregada o corrent 

elèctrica. Aquestes màquines són reversibles, poden treballar com a generadors elèctrics simplement 

aplicant un treball mecànic al rotor i induint les bobines de l’estator generant corrent elèctrica [4].  

 Figura 2. Motor elèctric. Font: S.J. de Waard.[5]  

Per el que fa a les prestacions d’aquests sistemes, són capaços de proporcionar més potència que un 

motor de combustió de mateixes dimensions i volum. Això fa que siguin molt més eficients i els 

rendiments solen rondar al voltant del 75%, davant del 25% o 40% dels motors de combustió. A 

mesura que augmenten la potència, el seu rendiment incrementa de manera proporcional. Es poden 

construir de qualsevol mida i forma sempre i quan el voltatge ho permeti.  

El punt fort d’aquests motors és que no generen residus contaminants, a diferència dels motors de 

combustió. Aquesta característica els ha posat a la vanguardia a l’hora d’enfocar el disseny dels 

vehicles del futur. 
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 Uns altra característica d’aquests motors és que la velocitat de gir si es pot controlar, a diferència dels 

motors de combustió. Això és possible gràcies a l’acció de variadors de freqüència. Variant la 

freqüència aconseguim modificar també el camp magnètic generat per les bobines de l’estator, que és 

l’encarregat d’induir el moviment al rotor per inducció. 

El handicap és que els vehicles amb aquests motors solen tenir una autonomia bastant pobre, ja que les 

bateries que alimenten el motor tenen una capacitat relativament petita. Fet que els fa poc atractius de 

cara al mercat.  

Existeixen vehicles però que combinen motors de combustió i motors elèctrics, els anomenem vehicles 

híbrids. Aquests vehicles disposen d’un motor de combustió interna i un o varis motors elèctrics que 

poden treballar de manera simultània o individual. 

 

 

Figura 3 Autobús híbrid biarticulat per els carrers de Barcelona. Font: Lali Puig.[6] 

Destaquem els vehicles híbrids paral·lels, on el motor de combustió i el motor elèctric són els 

encarregats de generar els treball mecànic; o en sèrie, on el motor de combustió és l’encarregat de fer 

girar el o els rotors dels motors elèctrics, d’aquesta manera la tracció bé donada per el motor elèctric. 
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4. Gasos contaminants. 

Degut a la combustió provocada en els motors de combustió, es generen gasos i partícules residuals 

que poden ser perjudicials per a la salut i el medi ambient. Aquests residus es poden generar degut a les 

impureses del propi combustible, una combustió incompleta o a la varietat de gasos que trobem en 

l’aire de la barreja.  

4.1. Gasos d’estudi. 

4.1.1. CO (Monòxid de carboni) 

El monòxid de carboni és un gas incolor i altament tòxic. Es produeix en les combustions incomplertes 

dels combustibles fòssils i els biocombustibles durant els precisos de combustió. Entenem com a 

combustió incomplerta quan hi ha una manca de d’oxigen en la barreja. El combustible no s’acaba 

d’oxidar del tot i forma aquest compost. 

𝐶 +
1

2
𝑂2−→ 𝐶𝑂 

El monòxid de carboni té la capacitat de seguir oxidant-se, generant el famós diòxid de carboni. Això 

es produeix però quan la combustió és complerta. El monòxid de carboni es forma gràcies a la 

presència d’àtoms de carboni, provinents dels hidrocarburs que serveixen de combustible; i l’oxigen 

present en l’aire.   

La intoxicació del monòxid de carboni succeeix quan s’inhala una gran quantitat. Aquest gas té més 

afinitat per l’hemoglobina que l’oxigen i en conseqüència, els globus vermells de la sang substitueixen 

l’oxigen per aquest component. Aquest fet fa que l’oxigen no arribi als teixits ni als òrgans, generant 

així un deteriorament d’aquests. 

Els símptomes que es mostren per inhalació de monòxid de carboni són mal de cap, desorientació, 

pèrdua de coneixement o vòmits. Pot afectar al sistema nerviós i inclús generar disfuncions cardíaques. 

Els efectes comentats anteriorment també poden afectar a la fauna. 

Pel que fa al medi ambient, aquest contaminant és molt inflamable i reacciona amb facilitat amb 

l’oxigen o amb òxids de nitrogen. Té la capacitat de provocar fums tòxics si hi ha focus d’escalfament. 

És responsable de formar gasos d’efecte hivernacle, oxidant-se per formar diòxid de carboni o ozó 

troposfèric.  

La principal font d’emissió del monòxid de carboni és el sector del transport. Altres focus emissors 

d’aquest gas són els aparells domèstics que funcionen cremant combustibles com poden ser estufes o 
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calderes. Podem dir doncs que aquest gas depèn de manera força directe amb el sector automobilístic. 

Per a reduir les emissions d’aquest gas s’utilitzen catalitzadors i elements que filtren els gasos. 

 

4.1.2. SO2 (Diòxid de sofre) 

El diòxid de sofre és un gas incolor que pot causar irritacions. Aquest es produeix degut a l’aparició de 

sofre en els combustibles fòssils. La gran part de diòxid de sofre de l’atmosfera està generat de forma 

antropogènica, és a dir; es produeix degut a l’activitat humana. Es forma durant els processos de 

combustió del carbó i derivats del petroli i per la indústria metal·lúrgica. El sofre reacciona amb 

l’oxigen que és necessari per al procés de combustió, i forma el diòxid de sofre.  

De manera natural el diòxid de sofre es genera per mitjà de l’activitat volcànica, expulsant grans 

quantitats d’aquest gas a l’atmosfera en les erupcions. 

Durant el procés d’oxidació amb l’atmosfera, aquest gas genera sulfats. És un gas que s’oxida amb 

facilitat formant tri-òxid de sofre. Pot reaccionar tant amb l’oxigen com amb l’ozó ambdós presents en 

l’atmosfera, com es mostra a continuació: 

𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2−→ 𝑆𝑂3  Reacció amb l’oxigen. 

3𝑆𝑂2 + 𝑂3−→ 3𝑆𝑂3  Reacció amb l’ozó. 

Tanmateix, el tri-òxid de sofre també reacciona amb el vapor d’aigua present conformant àcid sulfúric, 

que dóna lloc al fenomen conegut com a pluja àcida. 

𝑆𝑂3 +𝐻2𝑂−→ 𝐻2𝑆𝑂4    Reacció amb el vapor d’aigua. 

Els problemes de salut associats a aquest gas són sobretot problemes respiratoris. Al ser un gas irritant, 

pot afectar a la mucositat de les fosses nassals o directament als pulmons, provocant des de atacs de tos 

fins a bronquitis, asma o parades respiratòries.   

Aquest gas no només és perillós per a les persones; una concentració de 200 µg/m3 pot ser letal per les 

plantes o els arbres, produint necrosis foliar. Els més afectats per aquest gas són el món vegetal i els 

edificis, monuments o materials de construcció; amb el fenomen que es coneix com a pluja àcida, que 

és capaç de fer malbé superfícies i façanes d’edificis i provocar irritacions a la pell.  

Pel que fa al sector automobilístic, també és generador d’aquest gas degut a la presència de sofre en 

combustibles utilitzats, que són derivats del petroli. El principal emissor de diòxid de sofre però és la 

indústria metal·lúrgica.  
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4.1.3. NO2 (Diòxid de nitrogen). 

El diòxid de nitrogen és un compost format per dos àtoms d’oxigen i un de nitrogen que és forma a 

arrel de la combustió de combustibles fòssils o derivats dels petroli. Aquest però també es pot formar 

en la natura per mitjà d’incendis o erupcions volcàniques. 

El nitrogen és el gas més abundant en l’atmosfera. Representa al voltant del 70% de la composició de 

l’aire, necessari per realitzar la combustió en els vehicles que utilitzen motors tèrmics. La principal 

font d’emissió d’aquest gas és l’activitat automobilística, degut a la oxidació de monòxid de nitrogen 

(NO), donant pas al diòxid de nitrogen. 

El diòxid de nitrogen pot provocar sobretot problemes respiratoris. Aquest afecta en els trams més 

profunds dels pulmons alterant algunes de les funcions, afectant al sistema immunològic. Altres 

problemes relacionats amb el diòxid de nitrogen són reducció de la capacitat pulmonar, bronquitis, 

asma o inclús al·lèrgies. També pot provocar irritació en les mucoses del nostre organisme.  

El diòxid de nitrogen està relacionat amb la formació de partícules PM2,5, que degut a les seves 

dimensions i volatilitat, són les partícules més perilloses per a la salut. Malalties relacionades amb 

aquest fet són autisme, problemes en el sistema cardiovascular com ictus, malalties renals o càncers.  

 

 

Figura 4 Efectes de la pluja àcida en boscos. Font: National Geographic, Medio ambiente, Lluvia ácida.[12] 
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Aquest gas també té un gran impacte en el medi ambient i en els monuments o edificis. Permet la 

formació de àcids nítrics al reaccionar amb el vapor d’aigua de l’atmosfera, provocant així el fenomen 

que coneixem com a pluja àcida. 

3𝑁𝑂2 +𝐻2𝑂−→ 2𝐻𝑁𝑂3 +𝑁𝑂 

La pluja àcida, coneguda vulgarment com a “mal de pedra”; pot provocar irritacions greus en els éssers 

vius i desgast prematur en les superfícies on està en contacte. Els efectes d ela pluja àcida en sectors 

com l’agricultura, ramaderia o boscos i rius són catastròfics, degut a la acidesa de les gotes de pluja 

que contaminen les superfícies.  

 

4.1.4. C6H6 (Benzè) 

El benzè és un hidrocarbur també conegut com a benzol. S’utilitza principalment com a punt de partida 

per manufacturar materials com resines, polímers, productes farmacèutics, tintures o detergents. 

També és un component natural que podem trobar en el petroli o a la gasolina. A diferència d’altres 

gasos, el benzè no només es forma durant la combustió incomplerta dels carburants, sinó que també es 

forma a partir de l’evaporació de gasolines i gasoils en les estacions de servei o els dipòsits dels 

vehicles. No obstant, les principals fonts d’emissió del benzè són els processos industrials. 

El benzè té la capacitat de produir alteracions en la sang. L’exposició prolongada a aquest gas pot 

provocar malalties com anèmia o hemorràgies. També afecta al sistema immunològic, fent que 

augmentin les probabilitats de contraure infeccions o càncer com la leucèmia i problemes en la 

medul·la òssia. Davant d’una exposició baixa els símptomes són mareig, confusió, taquicàrdies o 

inclús pèrdua de coneixement. El benzè entra en el nostre organisme a través dels pulmons, la pell i el 

tub digestiu. Aquest passa a la sang on es va acumulant en la medul·la dels ossos i els teixits, on pot 

produir danys irreparables en funció de l’exposició a aquest gas.  

La ingestió d’aliments o begudes amb un alt percentatge de benzè és altament perillós per la salut, 

provocant vòmits, irritacions en el sistema digestiu, convulsions, coma o la mort.  

Per el que fa al medi ambient afecta sobretot a organismes aquàtics, que resulta ser altament tòxic; 

provocant canvis genètics o de comportament en els individus. El benzè també és considerat un gas 

d’efecte hivernacle, per tan també té una repercussió important en la vegetació, responsable de 

variacions en el clima i del sobreescalfament a l’atmosfera. 
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4.1.5. PM10 (Partícules) 

Les partícules PM10 fan referència a les partícules sòlides o líquides en pols de cendres, sutge o 

partícules metàl·liques. Solen ser compostos inorgànics com silicats o metalls pesants. PM10 són totes 

aquelles partícules que tenen una mida inferior o igual a 10 micròmetres en diàmetre, fins arribar a les 

partícules PM2,5.  

Aquestes partícules poden afectar de manera greu al sistema respiratori. L’exposició d’aquestes 

partícules pot provocar també problemes cardiovasculars. Altres problemes destacables són aturades 

cardíaques, asma, disfunció pulmonar o irritació de les vies respiratòries. La mida de les partícules és 

un factor influent en l’efecte sobre la salut, ja que com més petites són les partícules, més facilitat 

tindran per accedir al nostre organisme per les vies respiratòries. 

Aquesta classe de partícules tenen efectes diversos sobre el medi ambient. El vent pot arrossegar 

aquestes partícules que són molt volàtils i afectar a grans extensions de terreny. Degut a la seva 

naturalesa variada, es poden generar diversos problemes com pot ser variar el pH de rius i llacs, 

afectant a la biodiversitat d’ecosistemes i boscos i fer malbé camps agrícoles. La concentració 

d’aquestes partícules també pot afectar en la visibilitat d’una àrea reduint-la de manera significativa. 

Les partícules PM poden formar taques i fer malbé materials de construcció, monuments o estàtues. 

Mostren uns efectes similars als efectes generats per la pluja àcida.  

Aquestes partícules es poden formar de manera natural a partir d’incendis forestals o erupcions 

volcàniques. De manera antropogènica, es forma a partir de l’activitat industrial, l’activitat 

automobilística i activitats agrícoles com la cremada camps de cultius. Després d’un incendi o d’un 

procés de combustió, resten partícules cremades o cendres provinents del combustible. De la mateixa 

manera, després de la combustió generada a l’interior dels motors, es formen partícules que són 

expulsades a l’atmosfera per els tubs d’escapament dels vehicles.  

 

Figura 5 Contaminació per partícules a Barcelona. Font: El País[20] 
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5. Series temporals.  

Una sèrie temporal o cronològica es pot definir com a una successió d’observacions d’una variable al 

llarg del temps. És una eina útil per observar el comportament d’una variable i  la seva evolució en el 

temps. 

L’anàlisi temporal  ens permet identificar patrons en el comportament del les variables en el cas de que 

hi siguin presents. Aquest mètode ens permet modelitzar el patró detectat per tal de simular escenaris i 

situacions de futur. Podem considerar doncs que una sèrie temporal respon a una funció respecte el 

temps. 

Dins de la teoria de les series temporals podem diferenciar dos grans grups: 

 -Magnituds stock: són aquelles que prenen valors concrets en moments concrets en el 

 temps. Com podria ser per exemple la quantitat de vehicles matriculats d’una regió en 

 concret. 

 -Magnituds de flux: representen el total acumulat dins de la sèrie. Un exemple d’aquest 

 podria ser el consum d’aigua o electricitat d’un habitatge en un període de temps. 

El cas de l’estudi d’aquest projecte seria de l’estil magnituds stock, ja que per a cada moment obtenim 

un valor concret de les variables estudiades. 

5.1. Anàlisi de series temporals. 

La manera més senzilla d’obtenir una primera idea d’una sèrie temporal a estudiar és simplement 

representant-la gràficament. Al considerar-la com a una funció en el temps, expressarem els valors de 

la sèrie en l’eix de les ordenades, mentre que en l’eix de les abscisses es representa el rang temporal o 

l’interval de temps.  

Una sèrie temporal es pot descomposar en quatre components diferents: 

 -Tendència (T): ens mostra el moviment natural de la sèrie al llarg del temps. 

 -Variacions estacionals (E): són oscil·lacions de la variable en un període curt en el temps, 

 generalment inferior a un any. 

 -Variacions cícliques (C): és una component similar a la estacional amb la peculiaritat de que 

 l’interval de temps és superior, per exemple; un any o superior. Es caracteritzen per  presentar 

 periodicitat al llarg del temps. 
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 -Variacions accidentals (A): corresponen a fenòmens puntuals que generen irregularitats en 

 el comportament de la variable. 

Aquestes components es poden agrupar de diferents maneres en una sèrie temporal formant diferents 

esquemes per a cada variable. 

 -Esquemes additius: són aquells els quals la sèrie temporal està formada per la suma de les 

 quatre components definides anteriorment. Expressant la sèrie temporal com a Y(t), podem 

 dir que: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑇𝑖𝑡 + 𝐸𝑖𝑡 + 𝐶𝑖𝑡 + 𝐴𝑖𝑡   Eq(5.1) 

On: 

 -𝑌𝑖𝑡 : sèrie original 

 -𝑇𝑖𝑡 : tendència 

 -𝐸𝑖𝑡 : variacions estacionals 

 -𝐶𝑖𝑡 : variacions cícliques 

 -𝐴𝑖𝑡 : variacions accidentals. 

 Aquesta manera d’agrupar els components de forma additiva fa que l’obtenció de cada un 

 d’ells sigui més senzilla. 

 

 -Esquemes multiplicatius: són aquells els quals la sèrie original està formada per els quatre 

 elements multiplicats entre ells. L’expressió vindria donada de la següent manera: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑇𝑖𝑡. 𝐸𝑖𝑡. 𝐶𝑖𝑡. 𝐴𝑖𝑡     Eq(5.2) 

Els esquemes més utilitzats però són els additius i els multiplicatius, degut a la seva simplicitat i 

facilitat alhora de treballar-los. No obstant això, pot ser que el fenomen a estudiar no s’adapti al 100% 

al nostre esquema, ja que són aproximacions de la sèrie real. 

En algunes series pot succeir que algun dels components que la formen sigui nul, sobretot els 

components més específics com poden ser les variacions estacionals o les cícliques. Per exemple en 
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una sèrie estacionaria on la tendència és constant, no presentaria variacions estacionals però si 

cícliques o variacions accidentals. 

Per determinar si el nostre esquema és additiu o multiplicatiu disposem de diversos mètodes que 

podem aplicar. Un dels mètodes més pràctics seria el mètode gràfic, ja que ens permet determinar quin 

esquema estem treballant només observant la sèrie en un gràfic.  

Es pot observar que la tendència i les variacions estacionals es comporten de manera diferent respecte 

l’esquema en que ens trobem. Podem observar que la tendència es comporta de manera lineal en els 

esquemes additius, mentre que ens els esquemes multiplicatius genera una funció exponencial o 

polinòmica.  

Per el que fa l’estacionalitat, es poden observar variacions en l’amplitud de la sèrie. Si l’amplitud es 

manté constant, serà una estacionalitat additiva; mentre que si va variant al llarg del temps, es tractarà 

d’una sèrie multiplicativa. 

 

Figura 6 . Classificació dels esquemes segons tendència i estacionalitat. Font: Rosana Ferrero 

 

En el cas de que el mètode gràfic no sigui suficient, podem utilitzar el gràfic de la mitjana-desviació 

típica. Per a una sèrie  𝑌𝑖𝑡 on i són els mesos i t són els anys, es calculen els valors promig anuals i la 

desviació típica de la sèrie. A continuació, es representa el valor promig en l’eix de les abscisses i la 

desviació típica en l’eix de les ordenades.  

Un cop obtinguts els punts de la dispersió representem la línia de tendència, si aquesta és creixent es 

tractarà d’un esquema multiplicatiu, mentre que si es manté constant serà un esquema additiu.  
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5.2. Mètodes de determinació dels components. 

En funció de les característiques de la nostra sèrie, existeixen diferents mètodes per a determinar les 

components que la formen. Per a cada component disposem de diferents metodologies. 

5.2.1. Tendència. 

Com s’ha esmentat anteriorment, la tendència ens informa de quin és el comportament natural de la 

sèrie. Una variable es pot comportar de manera creixent o decreixent dins d’un rang temporal.  

Els mètodes més utilitzats per determinar la tendència d’una sèrie són: 

5.2.1.1. Mètode gràfic. 

És un mètode molt senzill que ens permet veure en primera instància quina és la tendència sense 

realitzar cap càlcul. El mètode consisteix en unir en línies rectes els pics i les valls de la sèrie 

representada. Es formen dues línies que anomenem la poligonal de pics i la poligonal de valls. 

A continuació, s’uneixen els punts centrals dels segments que separen les rectes prèviament generades, 

de tal manera que es generarà una línia suavitzada de la sèrie.  

Aquest mètode però no és precís, però ens serveix per a tenir una primera idea de quina és la tendència. 

D’altra banda, el comportament d’una sèrie també es pot determinar representant-la gràficament en un 

espai temporal. 

5.2.1.2. Mètode de l’ajust analític. 

Consisteix en ajustar la tendència a la sèrie original per mitjà d’un ajust per regressió de valors. En 

aquest mètode es busca una funció respecte el temps que sigui senzilla i fàcil de tractar. No totes les 

regressions però s’ajusten de la mateixa manera a la sèrie.  

Dins d’aquest mètode trobem diferents tipus de regressions: 

 

-Tendència lineal: és una regressió molt  senzilla que ens mostra si la tendència és creixent o 

decreixent. La corba mostra la següent expressió: 

𝑻 = 𝒂 + 𝒃. 𝒕 
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- Tendència logarítmica: Aquestes regressions són molt útils quan hi ha grans variacions en 

períodes curts de temps seguits d’una estabilització del comportament. 

𝑻 = 𝒂 + 𝒃. 𝑳𝒏. 𝒕 

 

- Tendència semi-logarítmica: Aquesta seria una variant de la tendència logarítmica. La forma 

d’aquesta equació es regeix de la següent manera:  

𝑻 = 𝑳𝒏(𝒂 + 𝒃. 𝒕). 

 

 -Tendència polinòmica: és molt útil quan es vol analitzar variacions en conjunts de  

 dades grans, on l’ordre del polinomi pot variar en funció dels màxims i mínims que  apareixen 

 a la corba. La manera de representar aquesta corba és la següent:    

𝑻 = 𝒂 + 𝒃. 𝒕 + 𝒄𝒕𝟐 +⋯+ 𝒛𝒕𝒏 . 

 

 -Tendència potencial: s’utilitzen en series que augmenten a ritme constant, és a dir; 

 sistemes que es van accelerant com per exemple l’acceleració d’un cotxe o la caiguda d’un 

 objecte que es va accelerant per acció de la gravetat. La corba presenta la següent expressió: 

𝑻 = 𝒂. 𝒕𝒃  

 

 -Tendència exponencial: s’utilitza quan la variable augmenta o disminueix cada cop  

 en intervals més grans. Aquest estil de regressió no es pot aplicar en la presència de  valors 

 negatius o valor 0. La seva funció és la següent: 

𝑻 = 𝒂. 𝒆𝒃𝒕 
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 -Tendència de creixement: aquesta és un cas particular de la tendència    

 exponencial. La funció és: 

𝑻 = 𝒆𝒂+𝒃𝒕 . 

 

 -Tendència composta: aquest tipus de tendència també seria un cas particular de   

 tendència exponencial. S’expressa de la següent manera: 

𝑻 = 𝒂. 𝒃𝒕 . 

 

 -Tendència inversa o hiperbòlica: l’expressió d’aquesta corba seria la mostrada a   

 continuació: 

𝑻 = 𝒂 +
𝒃

𝒕
 . 

 

 -Tendència en corba: és una combinació de les tendències exponencial e    

 inversa. 

𝑻 = 𝒆
(𝒂+

𝒃
𝒕
)
 

 

 -Tendència logística: tendència amb una equació amb la següent expressió: 

𝑻 =
𝟏

𝒂+𝒃𝒕
  

Tot i la gran varietat de formats de tendències que es poden realitzar, les més comunes són les lineals, 

polinòmiques potencials, logarítmiques i exponencials. Això és degut a la simplicitat que tenen 

aquestes equacions alhora de treballar amb elles. 
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5.2.1.3. Mètode de les mitjanes mòbils.  

És un mètode que consisteix en generar una sèrie suavitzada a partir de la sèrie original. 

Malauradament, aquest mètode no és vàlid per a fer prediccions, ja que en el mateix procés es perden 

dades de la sèrie a estudiar.  

Consisteix en agrupar diferents subgrups de dades dins de la mateixa sèrie, per exemple; considerant la 

sèrie dins l’espai temporal d’un any, podem agrupar les dades de manera trimestral o quadrimestral. 

Donada una sèrie temporal 𝑌𝑖𝑡 , on “t” són els anys d’estudi i “i” els mesos de l’any; es procedeix a 

calcular el valor promig amb les observacions contigües, per exemple: 

 

 

Anys 

Quadrimestres 2001 2002 2003 2004 2005 

Primer 45 55 49 45 33 

Segon 23 71 23 63 47 

Tercer 35 24 19 28 59 

Taula 1. Exemple dades per aplicar mitjanes mòbils. Font: elaboració pròpia. 

Podem veure que la sèrie està dividida en quadrimestres, per tan el valor K corresponent als 

subperíodes equival a 3. Aquest valor K també ens informa de la magnitud del conjunt de dades per al 

càlcul del valor promig. 

El càlcul de les mitjanes mòbils es realitza de la següent manera: 

45+23+35

3
= 34,33  Segon quadrimestre de 2001. 

 

23+35+55

3
= 37,66   Tercer quadrimestre de 2001. 

 

35+55+71

3
= 37,66  Primer quadrimestre de 2002 
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Finalment s’obté la següent taula de valors: 

 

 

Anys 

Quadrimestres 2001 2002 2003 2004 2005 

Primer  - 53,67 32 42,33 36 

Segon 34,33 50 30 45,33 46,33 

Tercer 37,66 48 29 41,33  - 

Taula 2. Exemple valors pel mètode de mitjanes mòbils. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot observar, aquest mètode té l’inconvenient de que perd informació sobre la sèrie original 

alhora de realitzar els càlculs, de tal manera que no es poden fer prediccions utilitzant aquesta 

metodologia.  

D’altra banda, aquest mètode aconsegueix eliminar les components estacionals i accidentals de la sèrie, 

de manera que la nova sèrie ens donaria informació sobre la tendència i les variacions cícliques. 

Per aquest mètode existeixen 2 casos particulars: 

 -K és parell: quan el valor de K és parell, la sèrie queda descentrada. No caldria centrar-la ja 

 que a partir de la taula de mitjanes mòbils obtinguda, es calcula la mitjana aritmètica entre 

 dos valors consecutius de la taula calculada prèviament. Per aquest cas, aplicant aquest 

 mètode es perdrien k valors de la sèrie original. 

 -K és imparell: si el valor de K és imparell, la sèrie de les mitjanes mòbils quedarà centrada i 

 per tan no caldrà aplicar cap altre càlcul. Si k és imparell només es perdran K-1 dades. 

 

5.2.2. Component estacional. 

L’objectiu final de determinar la component estacional pot ser per conèixer com es comporta una 

variable en un període curt de temps, normalment inferior a un any; o per eliminar-la per tal d’observar 

millor la tendència de la sèrie.  

Disposem d’un mètode senzill per determinar la component estacional a partir del mètode de les 

mitjanes mòbils, el mètode de la raó a la mitjana mòbil. 

5.2.2.1. Mètode de la raó a la mitjana mòbil. 

És un mètode de determinació de la component estacional a partir de la tendència obtinguda per 

mitjanes mòbils aplicat a la sèrie original.  
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Els passos a seguir són els següents: 

1- Es determina la tendència de la sèrie per el mètode de les mitjanes mòbils. 

 

2- Dividim o restem cada valor de la sèrie original per el valor corresponent a la mitjana 

mòbil, d’aquesta manera aconseguim eliminar la tendència i la component cíclica de la 

sèrie original. 

 

3- Es calculen els valors promig dels valors obtinguts en l’apartat anterior. D’aquesta manera 

aconseguim eliminar la component accidental de la sèrie original. S’obtenen els índexs 

bruts de variació estacional (IBVE). 

 

4- Obtenim els índexs de variació estacional (IVE) calculant la mitjana aritmètica dels valors 

obtinguts en el pas anterior i restant-la o dividint-la per cada un dels valors de IBVE. Per a 

esquemes additius, obtindrem aquests valors restant; i per esquemes multiplicatius, 

dividint. 

 

5.2.2.2. Desestacionalització d’una sèrie. 

Aquest mètode serveix per eliminar la component estacional de la sèrie. Ens permet observar d’una 

manera més nítida altres components interessants de la sèrie. En funció del tipus d’esquema que es 

tracti, s’aplica una metodologia o una altra: 

 

Per a un esquema additiu Eq(5.1), on la sèrie es pot descomposar en el sumatori de quatre components.  

𝒀𝒊𝒕 = 𝑻𝒊𝒕 + 𝑬𝒊𝒕 + 𝑪𝒊𝒕 + 𝑨𝒊𝒕 

El procés lògic és restar per a cada valor de la sèrie temporal el valor de les diferències estacionals. 

𝒀𝒊𝒕 − 𝑬𝒊𝒕 = 𝑻𝒊𝒕 + 𝑪𝒊𝒕 + 𝑨𝒊𝒕 

La diferència de les dues components ens permet observar millor les components restants que serien la 

tendència, les variacions cícliques i les variacions accidentals. 

El mateix criteri s’aplica en els esquemes multiplicatius Eq(5.2), amb la peculiaritat de que dividim els 

valors de la sèrie entre els índexs de variació estacional. 



  Memòria 

26   

𝒀𝒊𝒕
𝑬𝒊𝒕

= 𝑻𝒊𝒕. 𝑪𝒊𝒕. 𝑨𝒊𝒕 

Abans d’aplicar aquesta metodologia a la sèrie d’estudi, s’ha de conèixer si aquesta té component 

estacional. Per el cas d’esquemes multiplicatius, podem aïllar la component accidental i estacional 

simplement dividint la sèrie original per el valor de les mitjanes mòbils de la següent manera: 

𝒀𝒊𝒕
𝑻𝒊𝒕. 𝑪𝒊𝒕

= 𝑬𝒊𝒕. 𝑨𝒊𝒕 

Anàlogament, per esquemes additius s’efectuaria la resta de les mitjanes mòbils a la sèrie real. Les 

components accidentals es poden eliminar simplement calculant la mitjana aritmètica de la taula de 

valors resultants. D’aquesta manera s’aconsegueix aïllar la component estacional. 

 

5.2.3. Variacions cícliques. 

Es procedeix fent una estimació de la tendència d ela sèrie. Es calculen els valors dels índexs 

estacionals. Eliminem la component de la tendència i la component estacional de la sèrie dividint o 

restant. 

𝒀𝒊𝒕
𝑻𝒊𝒕. 𝑬𝒊𝒕

=. 𝑨𝒊𝒕. 𝑪𝒊𝒕 

Podem observar que el resultat d’aquesta operació ens quedarien les components accidentals i 

cícliques. Les components accidentals són variacions o fenòmens puntuals i generalment es poden 

detectar observant la gràfica. 
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5.3. Anàlisis de la tendència: mètode dels mínims quadrats. 

El mètode dels mínims quadrats és un mètode d’ajust de la tendència, determinant una funció respecte 

el temps que s’ajusti al màxim possible als valors de sèrie real. Donada una sèrie 𝑌𝑖𝑡 , on disposem per 

exemple de dades mensuals, disposades de la següent manera: 

Primer de tot, es calculen les mitjanes anuals per a cada un dels anys d’estudi. 

Obtenim la tendència de la mitjana anual fent una recte de regressió per mínims quadrats dels valors de 

la tendència anual mitjana. 

Per al càlcul del pendent de la recta: 

𝒎 =
∑𝒙.𝒚−

∑𝒙.∑𝒚

𝒏

∑𝒙𝟐−
(∑𝒙)𝟐

𝒏

    Eq(5.3) 

On: 

 - 𝑛: nombre de casos. 

El terme independent és defineix com: 

𝒃 =
∑𝒚

𝒏
−𝒎.

∑𝒙

𝒏
     Eq(5.4) 

Un cop calculada la tendència mitjana anual, obtenim el valor per a cada un dels subperíodes utilitzant 

l’equació que es mostra a continuació: 

𝑻𝒊𝒕 = �̅�𝒕 + [𝒊 −
𝒌+𝟏

𝟐
] .
𝒎

𝒌
      Eq(5.5) 

On: 

 -�̅�𝒕: tendència anual mitjana per a cada any. 

 - 𝒊: subperíode on es calcula la tendència. 

 - 𝒌: nombre total de subperíodes. 
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5.4. Matriu de correlació: coeficient  de Pearson. 

El coeficient de Pearson és un paràmetre que ens permet determinar el grau de relació entre dues 

variables aleatòries. Aquest coeficient és independent de l’escala de mesura de les variables 

relacionades. Els valors del coeficient de Pearson cauen dins de l’interval comprès entre +1 i -1 de 

manera que: 

 -Si ρ és proper o igual a 0, la relació entre variables és nul·la. 

 -Si ρ és proper o igual a +1, la correlació entre variables és directament proporcional. 

 -Si ρ és proper o igual a -1, la correlació és inversament proporcional. 

Com més proper sigui el valor del coeficient a +/-1, més relació hi haurà entre variables. Siguin X i Y 

dues variables aleatòries independents, el coeficient de Pearson es calcula de la següent manera: 

𝝆𝑿𝒀 =
𝑺𝑿𝒀

𝑺𝑿.𝑺𝒀
          Eq(5.6) 

On: 

 -𝑺𝑿𝒀: és la covariància de X i Y. 

 -𝑺𝑿: és la desviació típica de la variable x. 

 -𝑺𝒀: és la desviació típica de la variable y. 

 

La covariància de dues variables aleatòries correspon a la següent fórmula: 

𝑺𝑿𝒀 = �̅�[𝑿𝒀] − �̅�[𝑿]�̅�[𝒀]               Eq(5.7) 

On: 

 -�̅�[𝑿]: és el valor esperat o valor promig de la variable. 
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La desviació típica segueix la següent expressió: 

𝑺𝑿 = √
∑ (𝒙−�̅�)𝟐𝑵
𝒊=𝟏

𝑵−𝟏

𝟐

    Eq(5.8) 

On: 

 -𝒙: valors de la sèrie. 

 -𝑵: nombre d’observacions. 

 -�̅�: el valor promig de la sèrie o valor esperat. 

La matriu de correlació és una matriu que recull els coeficients de Pearson amb més d’una variable, és 

a dir; compara dues variables eliminant l’efecte que poden generar les altres. Considerant variables 

aleatòries x, y, z i t, obtindríem la matriu mostrada a continuació: 

 

(

 
 

1 𝝆
𝑥𝑦

𝝆
𝑥𝑧
𝝆
𝑥𝑡

𝝆
𝑦𝑥

1 𝝆
𝑦𝑧
𝝆
𝑦𝑡

𝝆
𝑧𝑥
𝝆
𝑧𝑦

1 𝝆
𝑧𝑡

𝝆
𝑡𝑥
𝝆
𝑡𝑦

𝝆
𝑡𝑧

1 )

 
 

 

És una matriu simètrica que ens permet observar les relacions entre les diferents variables estudiades 

d’una manera clara i concisa. 
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6. Anàlisi de dades.  

Les dades per a realitzar l’anàlisi temporal han estat recollides a la pàgina web oficial de la Generalitat 

de Catalunya en el cas de les emissions de gasos; mentre que per les dades dels vehicles matriculats 

disposem de les dades de la Dirección General de Tráfico (DGT), disponibles a la mateixa pàgina 

web. Les dades dels gasos estan classificades en industrial, urban i traffic; dels quals només s’han 

emprat les referents a la tercera categoria “traffic” que es refereix a emissions provinents del transport. 

6.1. Gasos contaminants. 

Es realitza un estudi diari, setmanal, mensual i de l’interval de temps comprès entre 2012-2019. 

L’objectiu de realitzar els anàlisi és observar quin comportament segueixen els diferents gasos al llarg 

dels períodes definits. 

Ens permetrà veure si els diferents gasos segueixen patrons similars o si el seu comportament es 

totalment diferent per a cada un d’ells. També ens permet detectar patrons i comportaments que no es 

podrien observar si analitzéssim la sèrie només de manera anual o mensual.  

Els intervals temporals estudiats han estat seleccionats en base a l’aparició mínima de fenòmens 

accidentals. El que es vol mostrar en aquests estudis és el comportament natural de cada una de les 

series, per aquest motiu s’ha procurat seleccionar intervals de temps on no apareixen fenòmens 

accidentals molt destacables i on el comportament de la sèrie segueixi un patró gairebé comú a la resta 

d’intervals estudiats.  

Els períodes temporals seleccionats seran els mateixos per a cada un dels gasos, de tal manera que tots 

els comportaments de les concentracions es veuran afectats per els mateixos fenòmens i esdeveniments 

succeïts dins de l’interval de temps.  

Els períodes de temps seleccionats per a cada nivell són els següents: 

-16/01/2017-22/01/2017 per l’estudi diari.  

-Juliol de 2018 són les dades utilitzades per l’estudi setmanal. 

-Any 2017 per l’anàlisi mensual. 

-2012-2019 anàlisi de l’interval de temps complert, a excepció del benzè on el període comprèn de 

2014-2019. 

Els valors de les taules estan classificats en escala de colors, de manera que es pot observar d’una 

manera més clara com varien els valors de la sèrie.  
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La classificació per colors està definida segons el criteri que es mostra en la Figura 7: 

 

Figura 7 Criteri de classificació per colors. Font: elaboració pròpia. 

Com podem observar, els valors més elevats de la sèrie compten amb un color més vermellós o càlid; 

mentre que els valors mínims estan marcats amb colors més freds o verdosos. S’ha escollit aquest estil 

de classificació ja que el color vermell té una connotació negativa respecte al color verd. El color 

vermell per tan marcarà el màxim de la sèrie i per tan la concentració més perillosa.  

6.2. Equips de mesura. 

La Generalitat de Catalunya recull aquestes dades de punts de mesurament distribuïts per tot 

Catalunya. Els equips de mostreig són aparells que recullen la mostra a analitzar, en aquest cas seria 

l’aire. Aquesta mostra s’analitza per a determinar la concentració del contaminant desitjat. Existeixen 

diferents equips de mesura: els equips manuals i els equips automàtics. 

La gran diferència entre ambdós equips de mesura és que els automàtics realitzen l’anàlisi ells 

mateixos, mentre que els manuals no disposen d’aquesta tecnologia. Els equips automàtics permeten 

fer una lectura gairebé instantània de la concentració de la mostra, mentre que els equips manuals 

només recullen les mostres que seran analitzades al laboratori. 

Els equips automàtics actualment només són capaços de mesurar certs gasos contaminants. Pel que fa 

als gasos d’estudi serien el CO, SO2 i el NO2. Els mostreigs de PM10 i C6H6 provenen d’equips 

manuals. Els diferents punts de mesurament es distribueixen segons diversos criteris com poden ser: 

-Classe i distribució de fonts emissores. 

-Característiques meteorològiques i geogràfiques de la zona. 

-Demanda social. 

-Població afectada. 
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6.3. Índex de qualitat de l’aire (IQA). 

Els índex de qualitat de l’aire són uns valors que ens indiquen la qualitat de l’aire que respirem. Els 

índexs comprenen valors d’entre 100 fins a -400, essent 100 el valor òptim i -400 el valor més dolent. 

Els valors de IQA ( Índex de qualitat de l’aire) és calculen en funció dels principals contaminants 

atmosfèrics que són els següents: PM10, SO2, NO2,O3 i CO. 

Es pot relacionar els índexs de qualitat de l’aire amb la perillositat que implica respirar l’aire analitzat. 

L’escala seria la que es mostra a continuació: 

 

Figura 8 Escala de l’estat de l’aire. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot observar en la Figura 8, els valors objectiu de IQA són els valors positius on l’estat de 

l’aire és l’adequat i no perjudica la salut dels ciutadans. Durant els anys, aquests valors han anat variant 

en els diferents municipis de la província de Barcelona, com es mostra en la Figura 9 i Figura 10. 

 

Figura 9 IQA per municipis 2012-2015. Font: elaboració pròpia. 
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Figura 10 IQA per municipis 2016-2019. Font: elaboració pròpia.  

En les figures presentades anteriorment, podem observar que els valors mitjans anuals per a cada un 

dels municipis es manté dins d’un rang acceptable de qualitat de l’aire. No obstant això, el valor mínim 

de cada any indica que existeixen temporades on la qualitat de l’aire pot arribar a valors força 

perjudicials per la salut. 
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6.4. Monòxid de carboni (CO). 

6.4.1. Evolució diària.  

Taula 3.  Concentració horària mitjana de monòxid de carboni a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

La Taula 3 ens mostra quina és l’evolució de les concentracions al llarg del dia. Els valors de la taula 

estan classificats en escala de color, on els valors màxims representen els colors més càlids i els 

mínims els colors freds. Es poden observar dos comportaments diferents de la sèrie. Els primers quatre 

dies de la setmana comparteixen el mateix patró, mentre que de divendres a diumenge aquest es perd. 

És molt notable el comportament en dies laborables i dies festius. Els pics de concentració se situen 

entre les 8:00-9:00 i les 18:00-22:00, coincidint amb l’inici de classes de molts centres escolars i la 

jornada laboral de manera general i el final de la jornada de treball.  
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Figura11 Sèrie temporal monòxid de carboni (tercera setmana de 2017). Font: elaboració pròpia. 

Com s’ha comentat anteriorment, aquesta sèrie compta amb dos comportaments ben diferenciats 

Figura 11. La sèrie està dividida en diferents colors, que representen els diferents dies de la setmana 

de dilluns a diumenge. Els salts que s’observen venen donats per la divisió en colors dels diferents 

dies. Cada dia compta amb 24 punts i 23 segments, que uneixen els punts de la sèrie. Per aquest motiu 

s’observa un salt entre sèries de diferent color.  Els dies laborables, veiem que el comportament es 

pràcticament el mateix. Els pics es centren en les mateixes hores del dia, tret de dissabte i diumenge; 

on les concentracions baixen. Les últimes hores de diumenge hi ha un petit augment. Aquest fet es pot 

associar al trànsit, ja que moltes famílies que han passat el cap de setmana fora aprofiten la tarda de 

diumenge per tornar a casa.  
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6.4.2. Evolució setmanal. 

Taula 4 Concentració diària mitjana de monòxid de carboni a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Les dades seleccionades per estudiar l’evolució setmanal Taula 4, corresponen al mes de juliol de 

2018. Els valors de la sèrie estan classificats en una escala de color on els valors màxims estan 

associats amb els colors càlids, mentre que els mínims compten amb un color més verdós. Observem 

que les quatre setmanes tenen un patró en comú. Els pics es concentren al llarg dels dies laborals on la 

gent utilitza més el cotxe o transport públic per anar a treballar, es a dir; de dilluns a divendres,  mentre 

que els caps de setmana la concentració és més baixa.  

 

Figura 12 Sèrie temporal monòxid de carboni (juliol de 2018). Font: elaboració pròpia. 

Les quatre setmanes estan representades en la Figura 12. Cada setmana està representada amb un 

color diferent per tal de fer més fàcil la comprensió de la figura. El salt que es veu entre sèries de 

diferent color té el mateix origen que el comentat anteriorment. Cada setmana té 7 valors, per tan 6 

segments que uneixen els valors de cada una de les setmanes. S’aprecia un comportament molt similar 

entre les setmanes, on la tendència dins de l’interval setmanal és clarament negatiu, com s’ha pogut 

observar en l’estudi diari. Existeix un estacionalitat entre els dies estudiats on els pics es centren 

entremig del període laborable.  
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6.4.3. Evolució mensual. 

Taula 5 Concentració diària mitjana de monòxid de carboni a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

En la Taula 5 la classificació dels valors també ve donada en escala de color on els màxims estan 

associats als colors càlids i els mínims als colors freds. S’observen comportaments bastant diferenciats 

en funció del mes d’estudi. Dins de l’interval mensual, s’ha pogut observar que els pics es 

distribueixen al llarg dels dies laborals, mentre que els dies de festa s’observa una tendència negativa. 

No s’acaba de veure un patró definit per a cada un dels mesos, això pot ser degut a la presència de 

setmanes que formen part de dos mesos diferents. D’aquesta manera, tot i que el comportament del dia 

1 de cada mes no sigui el mateix, no significa que no existeixi un patró; ja que no tots els dies 1 de 

cada mes coincideixen en ser el mateix dia de la setmana.  La Taula 5 ens mostra quin comportament 

segueix la concentració al llarg de tot un any. Dintre de les fluctuacions mensuals, es detecta que els 

valors més alts de la sèrie es concentren en el primer i tercer quadrimestre de l’any; mentre que els 

valors més baixos predominen en el segon quadrimestre, de manera més notable en els mesos d’estiu.  
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Figura 13 Sèrie temporal monòxid de carboni (any 2017). Font: elaboració pròpia. 

La Figura 13 ens mostra l’evolució mensual dins de l’interval temporal d’un any. La sèrie està 

dividida en diferents segments de colors que representen els mesos de l’any. Els salts que es poden 

donar entre segments s’explica com en el cas anterior, cada mes té n valors i n-1 segments que uneixen 

els n valors. Com s’ha vist a la Taula 5, el comportament de la variable no es manté al llarg de tot 

l’any, sinó que es detecten dos comportaments diferents en funció del mes que estudiem. Podem 

observar que durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol la concentració es manté a la baixa. Per als 

primers 6 mesos de l’any la tendència es negativa mentre que per els últims 6 s’observa un increment 

en la concentració.  
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6.4.4. Evolució 2012-2020. 

La taula que es mostra a continuació correspon a la mitjana mensual de les concentracions del 

monòxid de carboni al llarg de l’interval temporal a estudiar. 

Taula 6 Concentració mensual mitjana de monòxid de carboni a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

La Taula 6 està avaluada en un rang de colors, on els més càlids són els valors més elevats i els més 

freds els valors més petits de la sèrie.  Podem observar que durant l’any les concentracions de monòxid 

de carboni fluctuen d’entre els valors 0,24-0,54. Els mesos amb la concentració més baixa es 

concentren en el segon quadrimestre de cada any, el que demostra certa estacionalitat. Per als anys 

2018, 2019 i 2020, s’aprecia una millora per el que fa a la concentració de monòxid de carboni a 

l’atmosfera, on és notòria una reducció de la concentració. Actualment s’observa una baixada 

important de les concentracions per el que fa al monòxid de carboni, és natural degut a la situació de 

crisis sanitària en que ens trobem. 
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Figura 14 Sèrie temporal monòxid de carboni (2012-2020). Font: elaboració pròpia. 

L’anàlisi de la representació gràfica de la sèrie també ens aporta molta informació. Podem observar 

que el gas es comporta de manera cíclica i que gairebé sempre es manté el mateix rang d’amplitud 

entre els valors màxims i mínims, tret de l’any 2015 on es pot observar un pic en la concentració que 

correspon a un fenomen accidental. Analitzant la sèrie de manera gràfica, observem que la tendència 

és negativa. Aquesta sèrie correspondria a un esquema additiu, ja que no s’aprecien grans variacions en 

l’amplitud de les dades al llarg dels anys. Respecte la sèrie, podem identificar les valls com els mesos 

del segon quadrimestre de l’any, mentre que els pics correspondrien els mesos de desembre, gener o 

febrer. 
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6.5. Diòxid de nitrogen (NO2). 

6.5.1. Evolució diària. 

Taula 7 Concentració horària mitjana de diòxid de nitrogen a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

En la Taula 7 ens mostra l’evolució de les concentracions durant el dia. Com en el gas anterior, els 

valors estan classificats en una escala de colors, on els colors càlids representen els valors màxims i els 

colors més freds són els valors mínims. Com en el cas del monòxid de carboni, observem que els dies 

laborals es manté un comportament bastant similar, mentre que els dies festius o no lectius la 

concentració baixa de manera notable. Els pics es mantenen entre les 6:00-11:00 i 18:00-23:00. D’altra 

banda, els valors més baixos de la sèrie s’agrupen en el cap de setmana. La tendència doncs variarà en 

funció del dia de la setmana i dels períodes horaris que s’analitzin.  
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Figura 15 Sèrie temporal diòxid de nitrogen (tercera setmana de 2017). Font: elaboració pròpia. 

Podem observar que la sèrie mostra un comportament molt similar al monòxid de carboni estudiat 

prèviament. La sèrie està dividida en 7 segments de diferents colors que representen els diferents dies 

de la setmana. El salt que s’observa entre els segments és degut als trams que uneixen els n valors de 

cada un dels segments. Per cada dia s’aprecien 2 pics ben definits corresponents a les franges horàries 

entre 6:00-11:00 i de 18:00-23:00. Durant el cap de setmana la concentració és mínima fins les últimes 

hores de diumenge que es detecta un petit augment. S’observa estacionalitat ja que els pics i les valls 

es mantenen en les mateixes franges horàries si observem la sèrie de dilluns a dijous.  
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6.5.2. Evolució setmanal 

Taula 8 Concentració diària mitjana de diòxid de nitrogen a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

La Taula 8 ens mostra l’evolució de la concentració a nivell setmanal. Els valors mostren colors 

diferents en funció del seu valor. Els valors més elevats compten amb colors més càlids mentre que els 

més baixos tenen colors més freds. Com s’ha pogut contemplar en l’anàlisi anterior, els valors màxims 

s’agrupen al voltant del dimecres i dijous, mentre que els mínims es disposen al cap de setmana. 

Podem notar la presència d’estacionalitat en la sèrie on els mateixos dies de cada setmana presenten 

valors similars. Com en el cas del monòxid de carboni, la concentració és baixa en els dies no lectius. 

Excepcionalment, la segona setmana els pics es concentren entre divendres i dissabte. 

Figura 16 Sèrie temporal diòxid de nitrogen (juliol de 2018). Font: elaboració pròpia. 

Observem la Figura 16 corresponent a la sèrie del diòxid de nitrogen. Cada segment representa una 

setmana diferent, on els salts que s’observen són deguts als trams que uneixen els valors de cada 

segment. Aquests només uneixen els valors dins d’una mateixa setmana o segment. Tret de les dues 

primeres setmanes, identifiquem un comportament similar entre elles com s’ha pogut observar en la 

Taula 8. La tendència serà negativa o positiva depenent del tram on ens trobem dins de la setmana, on 

s’ha observat un creixement positiu de dilluns a dimecres/dijous i negatiu de dimecres a diumenge. 
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6.5.3. Evolució mensual 

Taula 9 Concentració diària mitjana de diòxid de nitrogen a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

En la Taula 9 els valors estan distribuïts dins d’una escala de colors, on els colors més càlids 

representen els valors màxims de la sèrie, mentre que els colors freds representen els valors mínims. 

S’observa un comportament molt similar al analitzat en el monòxid de carboni. Els pics es concentren 

en els primer i els últims mesos de l’any, mentre que els valors més baixos es distribueixen en el segon 

quadrimestre de l’any. Dins de l’interval mensual es poden detectar les fluctuacions corresponents a les 

variacions setmanals, de tal manera que ens poden donar una idea de quin dia de la setmana és. No 

s’observa una estacionalitat per el que fa els dies de cada mes ja que poden haver-hi setmanes que 

formen part de dos mesos. Les fluctuacions venen derivades de si els dies són laborals o són festius. 
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Figura 17 Sèrie temporal diòxid de nitrogen (any 2017).Font: elaboració pròpia. 

La Figura 17 ens mostra l’evolució mensual dins del període anual. La sèrie està dividida en 12 

segments de diferents colors, que representen els diferents mesos de l’any. Els salts observats entre 

segments venen donats per la divisió de colors. Cada segment compta amb n valors i n-1 trams que 

uneixen els n valors que pertanyen al mateix segment. Com s’ha mostrat a la Taula 9, els valors durant 

els mesos del segon quadrimestre baixen respecte als mesos compresos entre el primer i el tercer 

quadrimestre. Cada color està associat a un mes de l’any. Les fluctuacions van definides respecte les 

setmanes, per aquest motiu no s’aprecia estacionalitat entre els mesos de l’any. Cal afegir també que 

no tots els mesos comparteixen el mateix nombre de dies, heus aquí les variacions tan destacades. 
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6.5.4. Evolució 2012-2020 

La taula que es mostra correspon a l’evolució de la concentració mitjana mensual del diòxid de 

nitrogen al llarg de l’interval 2012-2020. 

 

Taula 10 Concentració mensual mitjana de diòxid de nitrogen a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la Taula 10 estan classificats en una escala de color, on els colors més càlids representen 

els valors màxims de la sèrie, mentre que els freds són interpretats com a mínims. Com es mostra en la 

Taula 10, el comportament del diòxid de nitrogen és bastant similar en quan a la dispersió dels valors 

màxims i mínims. Es poden apreciar descensos de la concentració del contaminant en el segon 

quadrimestre de cada any i pics en els mesos del primer i tercer quadrimestre. Aquest últim valor és 

clarament un fenomen aïllat ja que és un valor realment baix. És molt probable que el factor 

responsable d’aquest fet sigui la crisi sanitària com s’ha esmentat anteriorment.  
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La sèrie temporal del diòxid de nitrogen és la següent: 

Figura 18  Sèrie temporal del diòxid de nitrogen (2012-2020). Font: elaboració pròpia. 

Representant la sèrie en una gràfica temporal, podem observar d’una manera més evident que la sèrie 

es comporta de manera cíclica cada any. Per el que fa la tendència, sembla que aquesta és pràcticament 

nul·la, és a dir; no creix ni decreix en el temps. Es contempla una baixada de les concentracions en els 

últims mesos de 2019 i valors mínims a inicis de 2020. Es mostra de forma evident el fenomen 

accidental en els últims valors de la sèrie.  
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6.6. Partícules sòlides PM10. 

6.6.1. Evolució diària. 

Taula 11 Concentració horària mitjana de PM10 a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la Taula 11 estan distribuïts en una escala de colors, on els colors més vermellosos 

representen els valors més elevats de la sèrie i els valors mínims estan representats per un color més 

verdós. Observant la Taula 11, seguim veient el mateix comportament diari que en els gasos estudiats 

anteriorment. Tret de variacions puntuals, podem definir dos comportaments diferenciats entre els dies 

lectius i els no lectius. S’observa estacionalitat en les franges horàries de 8:00-11:00 i de 20:00-23:00 

de dilluns a dijous. Per el que fa al cap de setmana, es defineix una baixa concentració respecte la resta 

de dies. 
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Figura 19 Sèrie temporal PM10 (tercera setmana de 2017). Font: elaboració pròpia. 

En la Figura 19, la sèrie està fragmentada en 7 segments, on cada un d’ells representa un dia de la 

setmana. L’espai que s’observa entre segments ve per la divisió de colors, on cada dia compta amb 24 

valors corresponents a les 24 hores del dia. Aquests valors estan units per 23 trams que agrupen tots 

aquests valors a un mateix dia. Gràficament s’aprecien dos pics i dues valls per a cada un dels dies al 

llarg de la setmana, molt més accentuats en els dies laborals que en els dies no lectius. Els pics es 

centren en les franges horàries d’entre 8:00-11:00 i de 19:00-22:00. Dins l’interval temporal d’un dia 

podem veure com la concentració va fluctuant entre màxims i mínims sense definir una tendència 

única. En un mateix dia obtenim tendències positives i negatives en funció de l’hora del dia. 

 

6.6.2. Evolució setmanal 

Taula 12 Concentració diària mitjana de monòxid de carboni a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

La Taula 12 ens mostra l’evolució setmanal del contaminant PM10 en l’interval temporal de 4 

setmanes. Els valors estan associats a una escala de colors, on els colors més càlids representen els 

valors màxims i els més freds els mínims. Observem que els valors màxims es donen en els dies 

laborables, seguint el mateix comportament que els contaminants analitzats. Excepcionalment, la 

setmana 4 i la setmana 2 els màxims es disposen en el cap de setmana.  
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Figura 20 Sèrie temporal PM10 (juliol de 2018). 

La representació gràfica dels valors de la Taula 12 estan recollits en la Figura 20. La sèrie esta 

dividida en 4 segments de diferents colors que representen les setmanes del mes d’estudi. El salt entre 

segments prové de la divisió per colors de la sèrie, ja que cada els trams uneixen els valors que 

pertanyen a una mateixa setmana. Les setmanes comparteixen un comportament similar tret d’alguns 

fenòmens que podem considerar accidentals, com per exemple el diumenge de la segona setmana que 

és el valor màxim de la sèrie. Es detecta un comportament similar a altres gasos analitzats anteriorment 

a nivell setmanal, per el que fa a la distribució de valors per sobre el valor mitjà; corresponen a dies 

laborals.  
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6.6.3. Evolució mensual 

Taula 13 Concentració diària mitjana de PM10  a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la Taula 13 estan associats a una escala de colors que ens mostra d’una manera molt 

senzilla on se situen els màxims i els mínims de la sèrie. Els colors més càlids representen els valors 

més elevats, mentre que els colors més freds representen els valors mínims. No s’observa un 

comportament homogeni entre els diferents mesos de l’any. Tampoc es pot definir una tendència clara 

ni una estacionalitat entre els dies de cada un dels mesos. Els valors màxims de la sèrie no estan 

agrupats i sembla que estiguin definits per fenòmens accidentals. Cal destacar que els mesos no 

compten amb un número exacte de setmanes. Per aquest motiu és normal que es generi aquesta 

“aleatorietat” en l’evolució mensual i que s’observin diferents patrons per cada un dels mesos. 
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Figura 21 Sèrie temporal PM10 (any 2017). Font: elaboració pròpia. 

La Figura 21 ens mostra el comportament de les partícules PM10 en el període d’un any. La sèrie està 

dividida en 12 segments, corresponents als 12 mesos de l’any. El salt que es pot apreciar entre 

segments ve donat per la divisió de la sèrie en colors, ja que els trams només agrupen valors del mateix 

subconjunt o segment. Representant la sèrie de manera gràfica, podem detectar que la tendència és 

pràcticament nul·la. De la mateixa manera, s’aprecia certa estacionalitat definida per el comportament 

setmanal de la concentració de PM10. Observem diferents pics que destaquen de la resta, els podem 

associar a fenòmens accidentals ja que són esdeveniments puntuals en el temps que no es repeteixen de 

manera natural en la sèrie. 

 

. 
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6.6.4. Evolució 2012-2020 

Es mostra la sèrie de les partícules sòlides PM10 en l’interval de temps estudiat. 

Taula 14 Concentració mensual de les partícules PM10  a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la Taula 14 estan classificats en una escala de colors, on els colors més càlids 

representen els valors més elevats i els colors més freds serien els valors més petits de la sèrie. El 

comportament d’aquest element és bastant irregular. A diferència de les sèries observades 

anteriorment, les partícules PM10 no sembla que mostrin un comportament homogeni, ja que els 

valors màxims i mínims van fluctuant dins de cada un dels anys. No obstant això, si que es pot 

observar una tendència negativa. Els valors mínims predominen en els primers mesos de cada any tret 

d’algunes excepcions com es pot observar en els anys 2015 o 2012.  
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La sèrie temporal de les partícules PM10 és la següent: 

Figura 22 Sèrie temporal de les partícules PM10 (2012-2020). Font: elaboració pròpia. 

Com s’ha pogut observar a la Figura 22, el comportament d’aquest contaminant és molt irregular en el 

temps. Realitzant un primer anàlisi gràfic, no podem definir un patró clar del comportament de la sèrie. 

Es destaca una tendència negativa en els últims anys, però no existeixen variacions cícliques tan 

notòries com en els casos analitzats anteriorment. No obstant això, podem observar un comportament 

similar a els altres gasos estudiats ens els últims valors de la sèrie.  
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6.7. Diòxid de sofre (SO2). 

6.7.1. Evolució diària. 

Taula 15 Concentració horària mitjana de diòxid de sofre a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la Taula 15 estan associats a una escala de colors, on els colors més càlids representen 

els valors més elevats de la sèrie; mentre que els colors freds, els més baixos. El comportament de la 

concentració de diòxid de sofre és bastant similar al comportament del monòxid de carboni i del diòxid 

de nitrogen dins del mateix interval temporal. Com s’observa a la Taula 15, els valors màxims de la 

sèrie es concentren de dilluns a dijous, en concret entre les 8:00-11:00. En aquesta sèrie també es 

detecta dos comportaments ben diferenciats entre els dies lectius i els dies festius. Es pot observar que 

els valors mínims de la sèrie sobretot es concentren en el cap de setmana i el divendres.  
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Figura 23  Sèrie temporal diòxid de sofre (tercera setmana de 2017). Font: elaboració pròpia. 

La sèrie de la Figura 23 està dividida en 7 fragments, representant els 7 dies de la setmana. El salt que 

es pot apreciar entre segments és degut a la divisió per colors de la sèrie. Cada tram agrupa els valors 

corresponents a un mateix conjunt o dia. En la Figura 23, s’observa una tendència negativa en el 

comportament de la variable. Destaquem el comportament del dimarts on els índexs de concentració 

del gas són realment baixos, probablement derivats d’un fenomen accidental. De divendres a diumenge 

el comportament és molt diferent a la resta de la sèrie, aconseguint valors mínims de concentració de 

diòxid de sofre. 

 

6.7.2. Evolució setmanal 

Taula 16 Concentració diària mitjana de diòxid de sofre la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

La Taula 16 els valors estan enllaçats a una escala de colors, on els colors més càlids representen els 

valors més alts de la sèrie, i els colors freds representen els valors més baixos. En aquest mes, les 

setmanes no mostren un comportament gaire similar entre elles, ja que en les dues primeres setmanes 

els pics es centren en els caps de setmana, a diferència de les setmanes 3 i 4. Això pot ser degut a 

fenòmens puntuals. Referent al mes seleccionat, sembla evident que moltes famílies aprofitin per fer 

escapades ja que és un període de vacances per a molta gent.  
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Figura 24 Sèrie temporal diòxid de sofre (juliol de 2018). Font: elaboració pròpia. 

La sèrie de la Figura 24 està dividida en 4 segments, que representen les 4 setmanes del mes. Els salts 

que s’aprecien entre els diferents trams són deguts a la divisió per colors de cada setmana. Cada 

fragment agrupa els valors d’una mateixa setmana. Com s’ha comentat anteriorment, existeix un 

comportament similar entre les setmanes analitzades, a excepció de la segona setmana que no segueix 

el comportament com en la resta de setmanes estudiades. Es poden observar diferents tendències dins 

d’una setmana com ja s’havia comentat anteriorment. La tendència creix en els primers dies de cada 

setmana i decreix quan s’acosta el cap de setmana. 
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6.7.3. Evolució mensual 

Taula 17 Concentració diària mitjana de diòxid de sofre  a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la Taula 17 mostren un mapa de colors, on cada color va associat al valor de la sèrie de 

la casella que ocupa. Els colors més càlids fan referència als valors més elevats de la sèrie, mentre que 

els colors més freds corresponen als valors mínims. Observant la Taula 17, no s’identifica un patró 

comú entre els mesos estudiats. Cada mes segueix el seu propi comportament. S’aprecia una davallada 

de la concentració en de diòxid de sofre seguida d’un augment molt pronunciat en els dos últims mesos 

de l’any. Els valors mínims es distribueixen de manera clara entre els mesos d’agost i octubre, mentre 

que els màxims es distribueixen entre el novembre i el gener. És normal no observar un patró ben 

marcat ja que la classificació de la taula va per el número del dia del mes i no per el nom. És a dir, no 

tots els dies 1 de cada mes coincidiran en que sigui dilluns o dimarts.  
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Figura 25 Sèrie temporal diòxid de sofre (any 2017). Font: elaboració pròpia. 

La sèrie de la Figura 25 esta dividida en 12 segments que representen els 12 mesos de l’any. Els 

valors de la sèrie estan agrupats en funció del mes al que pertanyen, per aquest motiu es poden apreciar 

petits salts entre dos fragments corresponents a dos mesos diferents. En la Figura 25 s’evidencia un 

augment en la concentració en els últims dos mesos de l’any. Els primers 6 mesos se segueix un 

comportament similar. A partir del sisè mes, hi ha una davallada força notable que coincideix en 

l’estació d’estiu. Es detecten diverses observacions on els valors es disparen que podem considerar-los 

com a esdeveniments accidentals. El patró que segueix resulta familiar, on els pics es centren en els 

mesos del primer i tercer quadrimestre, mentre que els valors més baixos de concentració es localitzen 

al voltant del mes d’agost i setembre.  
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6.7.4. Evolució 2012-2020 

Taula 18 Concentració mensual mitjana de diòxid de sofre a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors mostrats a la Taula 18 estan classificats en una escala de colors. Els colors més càlids 

pertanyen als valors més elevats de la sèrie, mentre que els més freds estan associats als valors més 

baixos. Es veu força evident la presència d’estacionalitat en aquesta sèrie d’una manera similar a les 

series del monòxid de carboni i el diòxid de nitrogen. De la mateixa manera, els valors mínims de la 

sèrie predominen en el segon quadrimestre de cada any, mentre que els pics es concentren més en el 

primer i tercer quadrimestre. S’observa una disminució per el que fa les concentracions de diòxid de 

sofre a partir de 2018 a excepció del pic comprès entre el Desembre de 2018 fins al Febrer de 2019. 

Els efectes del COVID-19 són notables en aquesta sèrie, fent que la concentració disminueixi fins a 

valors rècord en els primers mesos de l’any 2020.  
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La sèrie temporal del diòxid de sofre: 

Figura 26 Sèrie temporal diòxid de sofre (2012-2020). Font: elaboració pròpia. 

En un primer anàlisi gràfic, es pot apreciar que la tendència és lleugerament negativa i que s’accentua 

en els últims anys. Es contemplen variacions cícliques de manera anual i variacions estacionals entre 

cada un dels anys. S’observen petites variacions derivades de fenòmens accidentals, amb pics força 

pronunciats i pics una mica més discrets. El fenomen més evident es pot observar en els últims valors 

de la sèrie on la tendència és descaradament negativa i on es registren valors mínims de rècord. 
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6.8. Benzè (C6H6). 

6.8.1. Evolució diària. 

Taula 19 Concentració horària mitjana del benzè a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la sèrie representats en la Taula 19 estan associats a una escala de colors, on cada valor 

està associat a un color en funció d’aquest. Com més càlid sigui el color, més elevat serà el valor dins 

de la sèrie. D’altra banda, com més fred sigui el color, el valor serà més baix. El comportament del 

benzè és molt peculiar. Els valors es mantenen pràcticament constants durant tot el dia, tret d’alguns 

pics que es poden observar que es poden considerar fenòmens accidentals, degut a la naturalesa en el 

comportament de la variable. La tendència d’aquesta sèrie és pràcticament nul·la.  
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Figura 27  Sèrie temporal del benzè (tercera setmana de 2017). Font: elaboració pròpia. 

En la Figura 27 observem la sèrie dividida en 7 fragments corresponents als 7 dies de la setmana. Els 

salts que es poden apreciar són deguts a l’agrupació dels valors corresponents a un mateix dia. Com 

s’ha observat en la Taula 19, el benzè mostra un comportament molt diferent als altres gasos estudiats. 

El comportament de la variable és manté pràcticament en el mateix valor, només s’aprecien alguns 

pics localitzats que no mostren un comportament natural en la sèrie o patró, per tan es poden definir 

com a successos accidentals. 

6.8.2. Evolució setmanal 

Taula 20 Concentració diària mitjana del benzè a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la Taula 20 estan associats a una escala de colors on el color ens mostra si es tracta d’un 

valor alt o baix. Els valors més elevats estan referenciats amb els colors més càlids, mentre que els més 

baixos es representen amb els colors freds. Observem en la Figura 24 que cada una de les setmanes 

segueixen un comportament totalment diferent a les altres. La tendència és nul·la, tanmateix com la 

estacionalitat que és mínima. El comportament d’aquesta sèrie sembla dominada per esdeveniments 

accidentals localitzats de manera puntual en el temps. 
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Figura 28 Sèrie temporal del benzè (juliol de 2018). Font: elaboració pròpia. 

La sèrie de la Figura 28 està dividida en 4 fragments, els quals representen les 4 setmanes del mes 

seleccionat. Els salts que es poden apreciar entre fragments són deguts a la divisió per colors de la 

sèrie. Cada fragment compta amb els valors que pertanyen a una mateixa setmana. No s’aprecia un 

comportament gaire similar entre setmanes com s’ha pogut observar en la Taula 20. Tret de les dues 

primeres setmanes on sembla que els pics tenen una posició similar, tenen una similitud nul·la pel que 

fa a la setmana 3 i 4. No es pot definir un patró en el comportament de la variable. 

6.8.3. Evolució mensual 

Taula 21  Concentració diària mitjana del benzè a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 



Estudi de la contaminació generada per el parc automobilístic en el medi ambient.   

  65 

Els valors de la Taula 21 estan classificats, segons en funció del valor;  en una escala de colors. Els 

colors més càlids o vermellosos representen els valors més elevats, mentre que els valors més baixos 

estan associats als colors més freds. Es pot observar tan en la Taula 21  i la Figura 25 que no se 

segueix un patró definit. L’amplitud total entre els valors màxims i mínims és molt petita. De tota 

manera, si que es pot detectar en els mesos d’estiu un major nombre de dies amb la concentració 

mínima, mentre que en el gener predominen els valors més elevats de la sèrie, tret del dia 5 de 

setembre que és el màxim total de la sèrie.  

 

Figura 29 Sèrie temporal del benzè (any 2017). Font: elaboració pròpia. 

La Figura 29 mostra la sèrie dividida en 12 fragments, corresponents als 12 mesos de l’any. Com s’ha 

pogut apreciar en la Taula 21, el comportament d’aquesta variable no mostra un comportament cíclic 

o previsible, més aviat es comporta de manera aleatòria. Això ens fa pensar que el comportament 

d’aquesta sèrie està dominat per successos accidentals, ja que no podem establir cap patró o similitud 

en el comportament de la variable en els mesos d’estudi.  
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6.8.4. Evolució 2014-2020 

Del benzè només estan disponibles les dades des de 2014. La sèrie de les mitjanes mensuals dins del 

rang 2014-2020 és el següent: 

Taula 22 Concentració mensual mitjana del benzè a la província de Barcelona. Font: elaboració pròpia. 

Els valors de la Taula 22 estan classificats en una escala de colors on cada valor se li assigna un color 

en funció del valor. Els valors més elevats de la sèrie compten amb colors més càlids mentre que els 

valors més baixos de la sèrie es representen amb colors més freds. No obstant això, podem veure que 

l’amplitud de la sèrie no és molt gran (1,05-0,60), per tan tot i que la diferència respecte el color sigui 

tan gran, la variació en el valor de la variable no és tan pronunciat. Les variacions en el comportament 

de la sèrie són pràcticament nuls. Tot i la homogeneïtat dins de la sèrie, s’observa que els pics es 

distribueixen en el primer i tercer quadrimestre de cada any. Mostra una petita similitud amb alguna de 

les series analitzades anteriorment però amb una amplitud gairebé inintel·ligible.  
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La sèrie temporal del benzè en el període 2014-2020 mostra la següent figura: 

Figura 30 Sèrie temporal del benzè (2012-2020). Font: elaboració pròpia. 

Com s’ha pogut observar en la Taula 22, podem dir que la tendència es manté constant al llarg del 

temps. No s’aprecia una estacionalitat tan clara com en les altres series però es detecten fenòmens 

accidentals com en el cas del desembre de 2015. Sorprenentment, la situació actual de crisis sanitària 

sembla ser que no ha tingut influència destacable en la concentració d’aquest compost. 
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6.9. Vehicles matriculats a la província de Barcelona. 

Les dades obtingudes de la DGT només ens proporcionen informació de la totalitat de vehicles 

matriculats anualment. No obstant això, disposem de subcategories dins de cada grup de vehicles en 

funció del carburant que utilitzen.  

6.9.1. Turismes. 

 

Taula 23 Turismes per any i tipus de carburant. Font: elaboració pròpia. 

Representen el 68,95% de la flota de vehicles. És el grup més nombrós dels grups a estudiar. La 

tendència al llarg dels anys és clarament creixent, arribant gairebé a 2,5 milions de vehicles d’aquesta 

categoria en l’any 2019. És el vehicle particular per excel·lència juntament amb les motocicletes. Com 

es pot observar en aquesta família, predominen els vehicles amb motor de combustió; correspondrien 

als grups de gasolina i gas-oil. Tot i que la tercera categoria ha experimentat un augment en els últims 

anys, encara queda molt lluny de la resta de subgrups. 

Figura 31 Sèrie turismes total. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.1.1. Gasolina. 

La tendència en els turismes de gasolina mostra dos comportaments. Decreixent en l’interval de 2012-

2014 i creixent de 2014-2019. Actualment és la subcategoria més abundant d’aquesta família de 

vehicles, tot i que no sempre ha sigut així.  

Figura 32 Sèrie turismes de gasolina. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

6.9.1.2. Dièsel. 

Els turismes dièsel mostren un comportament inversa respecte els turismes de gasolina. Creixent en 

l’interval temporal de 2012-2016 i decreixent de 2016-2019. És el segon subgrup més abundant en la 

classe de turismes. La categoria de subgrup més nombrós es va alternant juntament amb els vehicles de 

gasolina. 

Figura 33 Sèrie turismes gasoil/ dièsel. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.1.3. Altres. 

S’entén que els vehicles classificats com a altres utilitzen motors elèctrics o híbrids. Podem observar 

una tendència creixent multiplicativa. No obstant això la quantitat de vehicles d’aquesta classe no 

arriba a les 16000 unitats a l’any 2019. 

Figura 34 Sèrie turismes altres. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.2. Motocicletes. 

 

Taula 24 Motocicletes per any i tipus de carburant. Font: elaboració pròpia. 

Per el que fa a les motocicletes, gairebé la totalitat de matriculacions corresponen a motocicletes de 

gasolina. El nombre de motocicletes de la categoria “Altres” ocupen la segona posició en quant a 

nombre de matriculacions, però queden molt lluny del nombre de motocicletes de gasolina. 

La tendència d’aquesta categoria de vehicles també és creixent, arribant aproximadament a les 655999 

unitats matriculades. Les motocicletes comprenen el 14,3 % de la flota de vehicles. 

Figura 35 Sèrie motocicletes total. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.2.1. Gasolina. 

Les motocicletes de gasolina mostren un comportament pràcticament igual al global de motocicletes 

matriculades, ja que comprenen pràcticament la totalitat de matriculacions, com s’observa a la Figura 

36. 

Figura 36 Sèrie motocicletes de gasolina. Font: elaboració pròpia. 

 

 

6.9.2.2. Dièsel. 

Les motocicletes dièsel no són tan abundants, però experimenten un creixement notable en el nombre 

de matriculacions entre els anys 2014-2019. De tota manera, el nombre de motocicletes d’aquest 

subgrup segueix comptant amb un nombre molt petit de matriculacions. 

Figura 37 Sèrie motocicletes de gasoil/ dièsel. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.2.3. Altres. 

Sorprenentment, les motocicletes que no utilitzen carburants convencionals com són el dièsel o 

gasolina són el segon subgrup més nombrós dins de la categoria, tot i no ser tan abundants com el 

subgrup principal. És evident una tendència creixent en el nombre de motocicletes d’aquestes 

característiques, una mica més pronunciada en els últims anys. 

Figura 38 Sèrie motocicletes altres. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.3. Camions i furgonetes. 

 

Taula 25 Camionetes i furgonetes per any i tipus de carburant. Dades obtingudes de la DGT. 

El vehicle predominant en aquest grup és el de dièsel. Té sentit ja que els motors dièsel són més 

potents que els motors de gasolina. Els vehicles més pesants generalment utilitzen motors dièsel per 

desplaçar-se, ja que permet més capacitat de càrrega. El segueix els vehicles de gasolina i finalment la 

categoria “Altres”, on s’entén que està format per vehicles híbrids o elèctrics. 

 

El nombre de camionetes i furgonetes ha anat disminuint al llarg dels anys. Són el 14,42 % de les 

matriculacions totals. És el segon grup més abundant del parc automobilístic.  

Figura 39 Sèrie camionetes i furgonetes total. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.3.1. Gasolina. 

Podem observar que el nombre de matriculacions d’aquest subgrup va decreixent. La tendència és 

negativa, tret dels últims anys on sembla que el nombre de vehicles on sembla que la tendència 

decreixent no és tan accentuada. Això pot ser per l’eficiència i potència que ens proporciona un motor 

dièsel davant d’un motor de gasolina alhora de circular amb vehicles més pesants. 

Figura 40 Sèrie camionetes i furgonetes de gasolina. Font: elaboració pròpia. 

 

 

6.9.3.2. Dièsel. 

De la mateixa manera que amb els vehicles de gasolina, els vehicles que utilitzen gasoil o dièsel també 

compten amb una disminució en quant al nombre de vehicles matriculats. En aquest cas, la tendència 

negativa és més pronunciada que en els vehicles de gasolina. Tot i la davallada, segueix sent el 

subgrup més nombrós dins de la família de camions i furgonetes. 

Figura 41 Sèrie camionetes i furgonetes de gasoil/ dièsel. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.3.3. Altres. 

A diferència de les altres subcategories, els vehicles que utilitzen sistemes alternatius als motors de 

combustió presenten un augment en el nombre de matriculacions. Relacionant les tres series podem 

interpretar que els vehicles amb motor de combustió s’estan reemplaçant per vehicles amb sistemes 

alternatius. No obstant això, representen un nombre molt baix de matriculacions si el comparem amb 

els dos subgrups restants. 

Figura 42 Sèrie camionetes i furgonetes altres. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.4. Autobusos. 

 

Taula 26 Autobusos per any i tipus de carburant. Dades obtingudes de la DGT. 

Observem que la flota d’autobusos a la província de Barcelona té una tendència creixent. Els vehicles 

de gasolina han sigut substituïts per vehicles dièsel i híbrids o elèctrics. Això es pot apreciar en la 

tendència decreixent dels autobusos de gasolina on només disposen de 22 vehicles matriculats. La 

tendència dels autobusos híbrids/elèctrics és molt més pronunciada que en el cas dels autobusos dièsel. 

 

La categoria d’autobusos ha experimentat un creixement notable en els últims anys. És un fet 

important ja que significa que cada cop es promou més el transport públic.  

 

Figura 43 Sèrie autobusos total. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.4.1. Gasolina. 

És evident l’existència d’una tendència negativa entre els anys 2012-2014. En els anys compresos 

entre 2014-2019 la tendència també és negativa però no és tan pronunciada. Com en el cas anterior, al 

tractar-se de vehicles pesants es fa evident que el nombre de matriculacions que pertanyen a aquest 

subgrup sigui inferior al 1%. 

Figura 44 Sèrie autobusos de gasolina. Font: elaboració pròpia. 

 

 

6.9.4.2. Dièsel. 

Els vehicles dièsel d’aquesta categoria en canvi, mostren una tendència creixent en el nombre de 

matriculacions. El comportament observat té sentit ja que els motors dièsel permeten relacions de 

compressió més elevades i per tan, un major rendiment. Els motors dièsel són més característics dels 

vehicles més pesants, degut a la potència i l’eficiència que proporcionen. 

Figura 45  Sèrie autobusos de gasoil/ dièsel. Font: elaboració pròpia. 
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6.9.4.3. Altres. 

En els últims anys s’han implementat sistemes híbrids en molts dels autobusos que circulen per les 

ciutats. Fet que es pot apreciar en el creixement en els últims anys d’aquesta subcategoria de vehicles. 

Tot i experimentar un creixement notable, el nombre de matriculacions d’aquesta categoria segueix 

sent força inferior al nombre de vehicles amb motor dièsel.  

Figura 46 Sèrie autobusos altres. Font: elaboració pròpia. 
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7. Anàlisi temporal dels gasos contaminants. 

S’analitzen cada una de les series a nivell diari, setmanal, mensual i l’interval complert de 2012-2019. 

Tot i que en l’anàlisi gràfic s’ha pogut observar de manera força evident la tendència i la estacionalitat 

de cada una de les series, s’apliquen els mètodes de determinació d’aquestes components per reafirmar 

les series comentades. 

L’anàlisi no pretén modelitzar la sèrie, sinó determinar el comportament natural de la variable i obtenir 

informació sobre la tendència i la estacionalitat. Per aquest motiu no és necessari que la recta de 

regressió s’ajusti al màxim a la sèrie suavitzada. S’utilitza el mètode de regressió lineal per mínims 

quadrats un cop obtinguda la sèrie suavitzada per el mètode de les mitjanes mòbils.  

En l’anàlisi diari, l’estudi s’ha realitzat de dilluns a dijous. S’ha pogut observar un comportament 

totalment de divendres a diumenge i de dilluns a dijous. Es considera que l’estudi del primer tram és 

més interessant. 

Pel que fa a l’estudi mensual, el problema residia en la mateixa naturalesa del mes, on no tenen un 

número exacte de setmanes. Per aquest motiu, per l’estudi de la estacionalitat s’han considerat 4 

setmanes naturals per fer coincidir els mateixos dies per cada un dels períodes. Així podem observar 

l’evolució de cada un dels dies de la setmana al llarg de tot un mes. 

El valor del subperíode K per a cada un dels estudis correspondrà al nombre de subdivisions dins del 

interval a objectiu. Un dia està format per 24 hores, d’aquesta manera el valor de K en l’estudi diari 

serà de 24. Aplicant el mateix criteri obtenim K=7 per a l’estudi setmanal (1 setmana són 7 dies) i 

K=12 per l’interval total (1 any són 12 mesos). 

Per a l’estudi mensual el nombre de subdivisions depèn del mes escollit. Alguns mesos compten amb 

30, 31 o 29 dies. La K seleccionada per a aquest estudi és 29. S’ha escollit el nombre imparell més 

petit per tal de perdre el mínim nombre alhora d’aplicar el mètode de les mitjanes mòbils.  

El coeficient 𝑅2 ens indica com d’ajustada està la línia de tendència respecte la sèrie original. Obtenir 

coeficients propers a 1 indica una molt bona aproximació entre la sèrie i la corba de tendència. No 

obstant això, aquest valor és significatiu si l’objectiu final és el de crear un model per a fer previsions 

de futur i extrapolar dades. En el cas d’aquest projecte, l’objectiu és determinar si la tendència és 

positiva, negativa o nul·la. Per tan, tot i que en alguns casos el coeficient 𝑅2 sigui molt baix, no és 

rellevant ja que la única informació que volem obtenir és quina és la tendència, independentment de si 

aquesta està més o menys ajustada a la sèrie original.  
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Un altre anàlisi que es podria portar a terme és el d’analitzar el trànsit de les ciutats enlloc del nombre 

de matriculacions d’una regió. Aquesta metodologia ens mostraria quina és l’activitat en cada una de 

les zones d’interès, però no ens permetria identificar quin tipus de vehicles hi circulen cada cop.  

 

7.1. Anàlisi del monòxid de carboni (CO). 

7.1.1. Anàlisi diari. 

La mitjana mòbil per a k=24 de l’anàlisi diari del monòxid de carboni es mostra a continuació: 

Figura 47 Mitjana mòbil monòxid de carboni període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

La tendència és pràcticament nul·la com es pot observar en el pendent de la recta de regressió 

obtinguda per el mètode de mínims quadrats. El valor del pendent és de -0,0004. Podem observar 

fluctuacions en la sèrie suavitzada que corresponents a les variacions cícliques. Es nota la presència 

d’un canvi de comportament al final de la sèrie, que seria el comportament de la variable durant el cap 

de setmana. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝒙 + 𝟎, 𝟒𝟑𝟕𝟓 
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Per estudiar com es comporta la sèrie a nivell estacional, restem els valors de les mitjanes mòbils a la 

sèrie original. Els resultats obtinguts es mostren a la Taula 25. 

Taula 27 Estacionalitat horària monòxid de carboni període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

 

Observem que la mitjana aritmètica de la columna IBVE (Índex Brut de Variació Estacional)  és 

equivalent a 0. Restant el valor de la mitjana a cada valor del vector IBVE, obtenim els índexs de 

variació estacional IVE. Com era d’esperar, els valors compresos en les franges horàries d’entre 7:00-

9:00 i les 19:00-23:00 es troben per sobre de la mitjana. Els pics coincideixen en l’inici i final de 

l’activitat escolar i la jornada laboral.  
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7.1.2. Anàlisi setmanal.  

La sèrie suavitzada que es mostra correspon a l’interval temporal de juliol de 2018: 

Figura 48 Mitjana mòbil monòxid de carboni període mensual. Font: elaboració pròpia. 

 

La sèrie suavitzada té una tendència pràcticament nul·la. És un resultat evident observant l’evolució 

setmanal, ja que els caps de setmana la concentració és més baixa. El pendent de la recta de regressió 

obtinguda per mínims quadrats és de -0,0035. L’equació de la línia de tendència és: 

 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟓𝒙 + 𝟏𝟓𝟐, 𝟑𝟕 

 

Taula 28 Estacionalitat diària monòxid de carboni període mensual. Font: elaboració pròpia. 

Les dades de la sèrie original ja ens donaven una idea de com seria l’evolució setmanal. La Taula 28 

mostra el període de dilluns a dijous com els dies de més contaminació de la setmana. L’índex de 

variació estacional (IVE) ens marca que en aquesta franja els valors de la sèrie estan per sobre de la 

mitjana setmanal. 
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7.1.3. Anàlisi mensual. 

Figura 49 Mitjana mòbil monòxid de carboni període anual. Font: elaboració pròpia. 

La sèrie suavitzada corresponent a l’anàlisi mensual mostra una tendència nul·la, el pendent de la recta 

és de 0,000006. Podem observar el comportament característic en la majoria de gasos analitzats, on els 

valors de concentració màxima s’agrupen en el primer i tercer quadrimestre de l’any. L’equació de la 

línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝒙 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟏𝟔 
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Taula 29 Estacionalitat diària monòxid de carboni període anual. Font: elaboració pròpia. 

A nivell mensual es reafirma el mateix patró observat en els anàlisi anteriors. Els caps de setmana són 

els dies on la concentració és més baixa que en la resta dels dies de la setmana. Sovint observem que 

un dilluns o divendres també cauen en un comportament més similar al de dissabte i diumenge.  
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7.1.4. Anàlisi de l’interval 2012-2019. 

Figura 50 Mitjana mòbil monòxid de carboni període 2012-2019. Font: elaboració pròpia. 

Realitzant l’anàlisi de la totalitat de la sèrie, és evident que la tendència és negativa. No obstant, el 

valor del pendent de la recta és de l’ordre de -0,00002, per tan la podem considerar gairebé nul·la. 

S’observen variacions cícliques anuals, ja que tots els anys comparteixen un comportament força 

similar. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝒙 + 𝟏, 𝟎𝟕𝟖𝟔 

 

Taula 30 Estacionalitat mensual monòxid de carboni període 2012-2019. Font: elaboració pròpia. 

Els IVE ens mostren l’evolució anual dels mesos estudiats. Els pics de concentració s’agrupen en els 

primers i últims mesos de l’any, on la concentració està per sobre del valor mig anual com s’observa 

en la Taula 30. Els mesos amb menys concentració de monòxid de carboni són els mesos del segon 

quadrimestre. 



Estudi de la contaminació generada per el parc automobilístic en el medi ambient.   

  87 

7.2. Anàlisi del diòxid de nitrogen (NO2). 

7.2.1. Anàlisi diari.  

Figura 51 Mitjana mòbil diòxid de nitrogen període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

La tendència obtinguda a partir del mètode de les mitjanes mòbils descriu una tendència positiva, el 

valor del pendent d ela recta de regressió és de 0,0196, per tan és pràcticament nul al llarg del període 

estudiat. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟔𝒙 + 𝟒𝟎, 𝟏𝟎𝟓 
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Taula 31 Estacionalitat horària diòxid de nitrogen període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

Podem apreciar en la Taula 31 que els pics de concentració es troben en les franges d’entre 7:00-10:00 

i 18:00-23:00, que corresponen a les franges horàries d’inici i final de l’activitat escolar o extraescolar i 

jornada laboral, com s’havia deduït amb anterioritat observant les taules de dades. Aquest fet és 

evident partint de la hipòtesis de que la gran majoria de gent es desplaça en vehicles particulars o 

públics per iniciar l’activitat diària.   
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7.2.2. Anàlisi setmanal.  

Figura 52 Mitjana mòbil diòxid de nitrogen període mensual. Font: elaboració pròpia. 

La sèrie suavitzada mostra una tendència creixent. El pendent de la recta de regressió és de 0,0255. 

S’observen fluctuacions derivades del comportament de les setmanes del mes de juliol. Les dues 

primeres s’ajusten molt més a la sèrie suavitzada que les dues últimes. L’equació de la línia de 

tendència és: 

𝒚(𝒙) = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟓𝒙 − 𝟏𝟎𝟕𝟖, 𝟑 

 

Taula 32 Estacionalitat diària diòxid de nitrogen període mensual. Font: elaboració pròpia. 

En aquest cas, els pics de concentració s’agrupen entre dimarts i divendres com es mostra a la Taula 

32. Mostra un comportament força similar al monòxid de carboni. L’índex de variació estacional ens 

mostra un comportament ja deduït de les dades treballades anteriorment. Es pot observar que els dies 

on la concentració és més elevada es centren entre dimecres i divendres, mentre que el cap de setmana 

i l’inici; les concentracions són més baixes. 
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7.2.3. Anàlisi mensual.  

Figura 53 Mitjana mòbil diòxid de nitrogen període anual. Font: elaboració pròpia. 

Avaluant la sèrie suavitzada, es reafirma que els valors de la concentració al segon quadrimestre són 

mínims. La tendència és lleugerament positiva al llarg de l’any, el pendent de la recta de regressió és 

de 0,0005; podem dir que la tendència és nul·la tot i les fluctuacions dins del període anual. L’equació 

de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝒙 + 𝟖, 𝟓𝟓𝟒𝟕 
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Taula 33 Estacionalitat diària diòxid de nitrogen període anual. Font: elaboració pròpia. 

La Taula 33, ens mostra a nivell mensual que els dies de menor contaminació corresponen als dies de 

cap de setmana. Coincideixen amb els dies de menor activitat laboral, comportament que hem pogut 

observar a nivell setmanal de manera força evident. La distribució dels dies del mes no va per número 

sinó pel nom, ja que de manera natural associem els períodes de dilluns a divendres com a dies laborals 

generalment. D’aquesta manera podem observar de manera clara que els dies festius/no lectius es 

contamina menys. 
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7.2.4. Anàlisi de l’interval 2012-2019. 

Figura 54 Mitjana mòbil diòxid de nitrogen període 2012-2019. Font: elaboració pròpia. 

Estudiant l’interval de 2012-2019, és evident la presència de variacions cícliques de període anual i 

d’una tendència lleugerament negativa, on el pendent és de -0,001. L’equació de la línia de tendència 

és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝒙 + 𝟕𝟑, 𝟔𝟑𝟔 

 

Taula 34 Estacionalitat mensual diòxid de nitrogen període 2012-2019. Font: elaboració pròpia. 

El comportament del diòxid de nitrogen mostrat en la Taula 34 mostra un comportament anual gairebé 

equivalent al del monòxid de carboni, on els mesos de menor contaminació es centren en el segon 

quadrimestre de l’any. L’índex de variació estacional mostra un comportament deduït prèviament 

alhora d’observar les dades. Els mesos de l’any amb menys contaminació corresponen als mesos 

compresos entre abril i setembre.  
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7.3. Anàlisis de les partícules PM10. 

7.3.1. Anàlisi diari 

Figura 55 Mitjana mòbil partícules PM10 període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

L’estudi del període de dilluns a dijous s’aprecia una tendència positiva on el pendent de la recta de 

regressió és de 0,211. El comportament de la variable no és tan evident per aquesta substància, ja que 

no sembla que mostri un patró determinat a simple vista. L’equació de la línia de tendència és: 

 

𝒚(𝒙) = 𝟎, 𝟐𝟏𝟏𝒙 + 𝟏𝟔, 𝟖𝟗𝟔 
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Taula 35 Estacionalitat horària partícules PM10 període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

Es mostra u comportament similar als contaminants analitzats anteriorment. Segons la Taula  35,  els 

pics de concentració es localitzen entre 9:00-11:00 i 19:00-23:00. L’índex de variació estacional ens 

indica que si que existeix una estacionalitat i mostra un patró similar als gasos estudiats anteriorment. 

Els pics de concentració es centrarien doncs en intervals de temps similars a altres gasos. 
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7.3.2. Anàlisi setmanal.  

Figura 56 Mitjana mòbil partícules PM10 període mensual. Font: elaboració pròpia. 

Es pot apreciar gràficament que la tendència és negativa. El pendent de la recta és de -0,2297. No 

obstant això, podem considerar que la tendència és pràcticament nul·la ja que el pendent és molt baix. 

A nivell setmanal si que podem observar que els valors màxims de la sèrie es centren en els dies 

centrals de la setmana, és a dir; entre dimarts i dijous. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟐𝟐𝟗𝟕𝒙 + 𝟗𝟗𝟕𝟏, 𝟗 

 

Taula 36 Estacionalitat diària partícules PM10 període mensual. Font: elaboració pròpia. 

La Taula 36 ens mostra l’evolució setmanal durant el mes de juliol de 2018. Els pics de concentració 

es localitzarien els dilluns on s’observa clarament que el IVE és superior a la mitjana. Tret de la 

concentració del dilluns, sembla que la resta de dies de la setmana segueixen un comportament ja 

observat en gasos anteriors. 
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7.3.3. Anàlisi mensual. 

Figura 57 Mitjana mòbil partícules PM10 període anual. Font: elaboració pròpia. 

S’observen variacions cícliques en períodes quadrimestrals, on creix en els primers mesos i torna a 

decréixer tancant així el cicle. El pendent de la recta de regressió és de 0,0025, la tendència és 

pràcticament nul·la al llarg de l’any. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓𝒙 − 𝟖𝟐, 𝟓𝟕𝟓 
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Taula 37 Estacionalitat diària partícules PM10 període anual. Font: elaboració pròpia. 

Podem observar en l’evolució mensual que es repeteix el mateix patró vist anteriorment, els dies que 

corresponen al cap de setmana la concentració és menor que en la resta de dies. Sembla força evident 

que existeix una correlació entre les substàncies d’estudi ja que la gran majoria mostra un 

comportament bastant similar a nivell mensual. La Taula 37 ens mostra aquest comportament. 
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7.3.4. Anàlisi de l’interval 2012-2019. 

Figura 58 Mitjana mòbil partícules PM10 període 2012-2019. Font: elaboració pròpia. 

Augmentant l’interval temporal podem observar que la variable estudiada no se segueix un patró en 

concret. El pendent de la recta és de -0,0009, el que indica una tendència negativa però es pot 

considerar com a nul·la. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗𝒙 + 𝟓𝟗, 𝟗𝟗𝟐 

 

Taula 38 Estacionalitat mensual partícules PM10 període 2012-2019. Font: elaboració pròpia. 

La concentració de partícules PM 10 és màxima en els mesos de juny i juliol i torna a créixer ens els 

últimes mesos de l’any com es mostra a la Taula 38. A diferència dels gasos estudiats anteriorment a 

nivell de l’interval total, sembla ser que el PM10 no mostra un patró de comportament similar a les 

altres substàncies. Això pot indicar que el PM10 no prové al 100% de les mateixes fons de les que 

provenen els altres gasos. 
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7.4. Anàlisis del diòxid de sofre (SO2). 

7.4.1. Anàlisi diari. 

Figura 59 Mitjana mòbil diòxid de sofre període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

 

La sèrie suavitzada per el mètode de les mitjanes mòbils es mostra en la Figura 59. El pendent de la 

recta de regressió és de 0,0126, podem considerar que la tendència és nul·la tot i les variacions 

observades en la sèrie. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟔𝒙 + 𝟐, 𝟐𝟖𝟒𝟖 
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Taula 39 Estacionalitat horària diòxid de sofre període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

Observem a la Taula 39,  el comportament diari del diòxid de sofre durant el dia. Els valors màxims es 

troben en les franges horàries d’entre 7:00-11:00 i 19:00-22:00. Aquest comportament resulta familiar 

ja que s’ha vist la mateixa distribució dels pics en els gasos estudiats anteriorment. 
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7.4.2. Anàlisi setmanal.  

Figura 60 Mitjana mòbil diòxid de sofre període mensual. Font: elaboració pròpia. 

S’aprecia una tendència nul·la, on el pendent de la recta de regressió és de -0,004. Es pot observar el 

comportament de la setmana 3 del mes de juliol, on els valors de la concentració cauen per sota de la 

línia de tendència. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝒙 + 𝟏𝟕𝟔, 𝟖𝟒 

 

Taula 40  Estacionalitat diària diòxid de sofre període mensual 

El comportament setmanal del diòxid de sofre mostrat a la Taula 40, no és el que caldria esperar. Les 

concentracions més elevades es mostren el diumenge mentre la resta de dies de la setmana els valors es 

mantenen força constants. A diferència d’altres gasos, mostra un comportament peculiar ja que els pics 

de concentració se situen en diumenge i dimecres. 
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7.4.3. Anàlisi mensual. 

Figura 61 Mitjana mòbil diòxid de sofre període anual. Font: elaboració pròpia. 

La tendència de la sèrie suavitzada és positiva, el pendent de la recta de regressió és de 0,0006. Podem 

dir que la tendència és gairebé nul·la. Es fa evident els diferents comportaments mensuals en funció 

del mes d’estudi. També podem apreciar quins mesos la concentració és de diòxid de sofre és superior. 

L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝒙 − 𝟐𝟒, 𝟓𝟏𝟕 
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Taula 41  Estacionalitat diària diòxid de sofre període anual. 

Tot i haver observat en la Taula 40 un comportament peculiar del diòxid de sofre, en la Taula 41 ens 

mostra el comportament mensual en l’interval temporal de 1 any. Podem observar que els valors 

mínims de la sèrie es troben en els dies corresponent al cap de setmana. A diferència de l’estudi 

realitzat anteriorment, a nivell mensual podem observar que si que podria existir un patró similar a els 

altres gasos, ja que podem observar que els valors mínims se centren de manera general entre 

divendres i diumenge. 
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7.4.4. Anàlisi de l’interval 2012-2019. 

Figura 62 Mitjana mòbil diòxid de sofre període 2012-2019. Font: elaboració pròpia. 

La tendència en l’interval de 2012-2019 és negativa, on el pendent de la recta de regressió obtinguda 

per mínims quadrats és de -0,000001. Podem dir que la tendència del període estudiat és nul·la. 

L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝒙 + 𝟐, 𝟓𝟎𝟗 

 

Taula 42 Estacionalitat mensual diòxid de sofre període 2012-2019. Font: elaboració pròpia. 

Analitzant l’interval d’entre 2012-2019, mostrat en la Taula 42; podem observar que el comportament 

anual segueix el mateix patró que el monòxid de carboni i el diòxid de nitrogen. En aquest cas però, els 

valors mínims estan lleugerament més desplaçats cap als mesos del tercer quadrimestre. 
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7.5. Anàlisis del benzè (C6H6). 

7.5.1. Anàlisi diari. 

Figura 63 Mitjana mòbil del benzè període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot observar, el comportament de la variable segueix una tendència negativa on el pendent de 

la recta és de -0,0016. No s’aprecien variacions cícliques ni comportaments repetitius en els dies 

estudiats. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔𝒙 + 𝟎, 𝟕𝟏𝟏𝟖 
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Taula 43 Estacionalitat horària del benzè període dilluns-dijous. Font: elaboració pròpia. 

En primera instància, sembla que el benzè comparteix el mateix comportament que els gasos estudiats 

anteriorment, com es mostra en la Taula 43. Els pics es centre en les franges horàries d’entre 8:00-

10:00 i les 18:00-23:00, és una distribució similar als altres gasos estudiats. 
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7.5.2. Anàlisi setmanal. 

Figura 64 Mitjana mòbil benzè període mensual. Font: elaboració pròpia. 

El comportament del benzè al llarg d’un mes segueix una tendència negativa. De tota manera, s’ha 

pogut observar que el comportament d’aquest contaminant és una mica aleatori i no segueix un patró 

en concret. El pendent de la recta de regressió és de -0,0002, la tendència és pràcticament nul·la. 

L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝒙 + 𝟕, 𝟖𝟓𝟖𝟏 

 

Taula 44 Estacionalitat diària diòxid de sofre període mensual. Font: elaboració pròpia. 

El benzè mostra un comportament peculiar. Observant la Taula 44, els pics de concentració es dona en 

els dissabtes per al mes estudiat. Per el que fa a la resta de dies, els valors no fluctuen massa. No 

mostra un comportament similar als altres gasos a nivell setmanal, més aviat sembla que la distribució 

no segueixi cap mena de patró. 
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7.5.3. Anàlisi mensual. 

Figura 65 Mitjana mòbil del benzè període anual. Font: elaboració pròpia. 

La tendència obtinguda ens marca un creixement negatiu de la concentració del benzè al llarg de l’any, 

amb un pendent de la recta de regressió de -0,00004. Pel que fa a un interval mensual, no s’aprecien 

variacions cícliques. L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝒙 + 𝟐, 𝟑𝟓𝟓𝟐 

 

Taula 45 Estacionalitat diària del benzè període anual. Font: elaboració pròpia. 

Tot i el comportament setmanal mostrat en la Taula 44, podem apreciar en la Taula 45 que els valors 

mínims de concentració es troben ens els caps de setmana, mostrant així el mateix comportament que 

la resta de gasos estudiats.   
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7.5.4. Anàlisi  de l’interval 2014-2019. 

Figura 66 Mitjana mòbil del benzè període 2014-2019. Font: elaboració pròpia. 

La tendència és negativa on el pendent de la recta de regressió és de -0,00001. Per aquest interval 

temporal, el pendent és molt petit; per tan, podem considerar que l’evolució d’aquest gas és nul·la. 

L’equació de la línia de tendència és: 

𝒚(𝒙) = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝒙 + 𝟏, 𝟏𝟗𝟐𝟕 

 

 

Taula 46 Estacionalitat mensual del benzè període 2014-2019. Font: elaboració pròpia. 

El comportament mostrat en l’interval de 2012-2019 en la Taula 46 ens indica que els mesos amb més 

concentració de benzè es centren en el segon quadrimestre de l’any. És un comportament no intuïtiu si 

el comparem amb l’evolució de la resta de gasos. El comportament és contrari al mostrat en altres 

gasos estudiats.  
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8. Correlació entre els gasos estudiats i els vehicles 

matriculats. 

Per determinar quina relació guarden els vehicles matriculats amb els contaminants, es calcula el 

coeficient de Pearson (Eq 5.6) per a cada combinació de variables. El coeficient de Pearson relaciona 

el comportament de dues variables en el temps. 

Cal recordar que el coeficient de Pearson només estudia el comportament de dues variables i ens 

mostra quina relació guarden entre elles. No obstant això, que el coeficient de Pearson sigui proper als 

valors 1 o -1 no significa que existeixi una relació causa-efecte. Simplement ens dóna informació sobre 

com evolucionen dues variables en el temps però pot ser que no siguin dependents entre elles. 

Cada categoria de vehicles es pot classificar en diferents subgrups segons el carburant utilitzat. 

D’aquesta manera, s’obtenen els valors dels coeficients de Pearson per a cada un dels subgrups 

respecte els gasos estudiats. 

També s’analitzarà la correlació existent entre els gasos d’estudi. Ens permetrà observar quins gasos 

mostren un comportament similar al llarg dels intervals estudiats. 

8.1. Relació entre els gasos i els vehicles matriculats. 

8.1.1. Turismes. 

 

Taula 47 Coeficients de Pearson per als turismes. Font: elaboració pròpia. 

Els coeficients de la Taula 47 ens mostren les relacions entre els comportaments de les variables. 

Sembla contradictori que el nombre de vehicles de gasolina tingui una relació inversa respecte la 

majoria de gasos. La relació que guarden els vehicles amb dièsel és molt pobre a excepció del diòxid 

de sofre. Per el que fa al subgrup “Altres”, els coeficients de Pearson són força elevats en relació al 

monòxid de carboni i el diòxid de nitrogen.  
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8.1.2. Motocicletes. 

 

Taula 48 Coeficients de Pearson per les motocicletes. Font: elaboració pròpia. 

Segons la Taula 48, el comportament de les motocicletes de gasolina és inversament proporcional al 

comportament del monòxid de carboni, diòxid de nitrogen i les partícules PM10. Com en el cas dels 

turismes, els coeficients més elevats es donen a la subcategoria “Altres”. El fet de que els coeficients 

siguin valors negatius ens informa de que les tendències de les dues variables són contràries. A mesura 

que creix la flota de vehicles, les concentracions dels gasos contaminants cada cop són més baixes. 

 

8.1.3. Camionetes i furgonetes. 

 

Taula 49 Coeficients de Pearson camions i furgonetes. Font: elaboració pròpia. 

Les relacions mostrades en  la Taula 49 mostren una correlació més aviat pobre en el cas dels vehicles 

de gasolina amb el comportament del monòxid de carboni, diòxid de nitrogen, benzè i partícules 

sòlides PM10. Es torna a observar en la categoria “Altres” una forta correlació negativa pel que fa al 

monòxid de carboni i diòxid de nitrogen. 
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8.1.4. Autobusos. 

 

Taula 50 Coeficients de Pearson per autobusos. Font: elaboració pròpia. 

Destaquem les relacions en els comportaments dels autobusos de gasoil amb el monòxid de carboni i 

diòxid de nitrogen, on el coeficient és negatiu. L’evolució de les dues variables és contrària, això 

significa que a mesura que la concentració dels contaminants decreix; la flota d’autobusos creix. Els 

coeficients respecte la variable “Altres” i els gasos contaminants sembla que guarden un 

comportament similar, tret del diòxid de sofre, el benzè i les partícules PM10.  
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8.2. Correlació entre els gasos estudiats. 

 

Es poden establir diferents relacions entre els gasos estudiats pel que fa el comportament de cada un 

d’ells. Aquestes relacions varien en funció de l’interval de temps observat, per exemple; a nivell diari, 

setmanal o mensual. Per a cada nivell, s’estudien diferents intervals de temps: 

A nivell diari, s’estudien les mitjanes horàries de la setmana d’estudi, corresponents als dies compresos 

entre 16/01/2017-22/01/2017 ambdós inclosos.  

 

Figura 67 . Mitjana horària dels gasos(16/01/17-22/01/17). Font: elaboració pròpia. 
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En l’anàlisi setmanal, el vector estudiat és la mitjana diària per a cada dia de la setmana durant el mes 

de juliol de 2018.  

 

Figura 68. Mitjana diària dels gasos(juliol 2018). Font: elaboració pròpia. 

 

Mensualment, els vectors utilitzats són les mitjanes diàries per cada un dels gasos durant el mes de 

gener de 2017. En cas aquest s’ha comptat només amb el mes de gener degut a que cada mes es 

contemplen variacions que poden afectar de manera significativa a la mitjana dels dies. Per eliminar 

aquest problema s’ha analitzat el mes de gener de 2017. 

 

Figura 69. Mitjana diària dels gasos(gener 2017). Font: elaboració pròpia. 

 

 



Estudi de la contaminació generada per el parc automobilístic en el medi ambient.   

  115 

Finalment, per l’interval de 2014-2019; les dades utilitzades corresponen a les mitjanes anuals de cada 

un dels gasos per a cada mes dins de l’interval estudiat. 

 

Figura 70. Mitjana anual dels gasos (2014-2019). Font: elaboració pròpia. 
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8.2.1. Diari. 

 

Taula 51. Correlació de gasos diari. Font: elaboració pròpia. 

 

A nivell diari, destaquem la similitud entre els comportaments del monòxid de carboni, diòxid de 

nitrogen i partícules PM10, on la correlació és directament proporcional i molt propera a 1. Això 

significa que el comportament diari d’aquests gasos és pràcticament el mateix. Pel que fa a la relació 

amb el benzè i el diòxid de sofre, la relació que guarden els comportaments és bastant pobre. 

 

8.2.2. Setmanal. 

 

Taula 52. Correlació de gasos setmanal. Font: elaboració pròpia. 

En l’interval setmanal, podem observar que els comportaments de les variables són força independents 

ja que no destaca cap relació entre els gasos a excepció del diòxid de sofre amb les partícules PM10. 

La relació entre aquests dos contaminants però és inversament proporcional. 
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8.2.3. Mensual. 

 

Taula 53. Correlació de gasos mensual. Font: elaboració pròpia. 

A nivell mensual, la relació més destacada torna a ser el monòxid de carboni juntament amb el diòxid 

de nitrogen. Altres relacions a destacar són les partícules PM10-diòxid de nitrogen i PM10-diòxid de 

sofre. Podem apreciar que la resta de relacions amb altres gasos són més aviat pobres. 

 

8.2.4. Interval 2014-2019. 

 

Taula 54. Correlació de gasos interval 2014-2019. Font: elaboració pròpia. 

Estudiant l’interval de 2014-2019, observem que les relacions més destacades són entre el monòxid de 

carboni, el PM10 i el diòxid de nitrogen. Aquestes relacions són molt properes a +1 per tan la relació 

que guarden els comportaments temporals d’aquests gasos són directament proporcionals.  

Una altra relació a destacar és la del diòxid de sofre amb el benzè. Aquesta última relació però no és 

tan forta com el conjunt format per el monòxid de carboni, diòxid de nitrogen i PM10. 

S’ha observat per a cada un dels diferents intervals temporals les diferents relacions entre gasos. 

Podem dir que els comportaments del monòxid de carboni, diòxid de nitrogen i PM10 són els més 

elevats per a cada un dels estudis. No obstant això, com s’ha esmentat anteriorment; el coeficient de 

Pearson estudia la relació que guarden dues variables pel que fa al seu comportament. El fet de que la 

relació sigui propera a +1 o -1, no implica que existeixi una relació de causa-efecte.  
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9. Conclusions. 

 

Dels anàlisis realitzats amb els diferents gasos podem destacar un fenomen característic comú a tots 

ells, i és que el comportament a nivell diari i setmanal és molt similar. Els pics de concentracions es 

congreguen en dues franges horàries que són de 8:00-11:00 i de 19:00-23:00. Franges horàries que 

coincideixen amb l’inici i fi d’activitats escolars i la jornada laboral. Conseqüentment, és lògic pensar 

que també coincidirà amb un gran trànsit de vehicles.  

A nivell setmanal s’observa que els dies on la concentració és més baixa resulta en els dies no lectius o 

dies festius. Les concentracions baixen a partir de divendres i es mantenen en mínims durant tot el cap 

de setmana. Mensualment, es pot apreciar el mateix comportament on els valors mínims de 

concentració estan focalitzats en els caps de setmana. 

L’estudi anual ens mostra que els mesos de menor concentració de gasos són els corresponents al 

segon quadrimestre de l’any. Aquests coincideixen en els mesos de vacances per a molta gent, lo qual 

implica una disminució de l’activitat en general. D’altra banda, els pics estan agrupats entre el tercer i 

el primer quadrimestre de l’any.  

Podem establir doncs, que la concentració dependrà de l’activitat efectuada en el període de temps 

d’estudi. Contemplant l’evolució diària, podem dir que els pics de concentració es generen en els 

moments més crítics per el que fa al trànsit. Per tan els vehicles tenen una gran influència en la 

concentració dels gasos estudiats. 

No obstant això, hem pogut observar mitjançant el coeficient de Pearson que el comportament de les 

variables no és directament proporcional, sinó de manera no intuïtiva és inversament proporcional 

respecte a l’evolució dels vehicles matriculats. Els resultats obtinguts ens farien pensar que com més 

creix la flota de vehicles, més contaminació hi hauria d’haver, ja que també augmentaria el trànsit.  

Un altre fenomen que s’ha observat és que el comportament del monòxid de carboni i el diòxid de 

nitrogen és gairebé el mateix. El nitrogen i l’oxigen provinents de l’aire necessari per a la combustió i 

el carboni derivat del hidrocarbur que actua com a combustible. D’aquesta manera també s’explica el 

comportament de les partícules PM10, que són cendres i pols formades en la combustió. El sofre com 

a tal, només el trobem en forma d’impureses en el combustible, el qual fa que aquest element no sigui 

tan abundant com el carboni o el nitrogen, d’aquí que el comportament d’aquest gas no sigui tan 

similar. El benzè no només s’expulsa a l’atmosfera mitjançant la combustió, sinó també es produeix 

per evaporació del mateix combustible. És coherent que el seu comportament sigui tan diferent a la 

resta de gasos. 
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Existeix una explicació lògica a aquest fenomen, i és que any rere any els vehicles es van 

“actualitzant”. Si observem una tendència creixent per el que fa la flota de vehicles de la província de 

Barcelona, acompanyat d’una tendència pràcticament nul·la o negativa en l’evolució dels gasos; 

implica que els vehicles de nova matriculació compten amb millors dissenys i motors menys 

contaminants, afegint elements que ajuden a reduir les emissions de gasos d’escapament. 

Aquest no és l’únic factor influent en la concentració, ja que en els últims anys s’han implementat 

normatives més exigents i restrictives referents a les emissions de gasos contaminants. El fenomen 

observat en les últimes dades recollides mostra una davallada important en gairebé tots els gasos, a 

excepció del benzè. És lògic observar aquest comportament degut a la situació de crisis sanitària en la 

que ens trobem. Aquest comportament ve derivat de la baixa activitat del país, on s’han tancat de 

manera temporal centres educatius i empreses que realitzaven activitats no essencials. Tot i això, la 

tendència ja indicava un comportament decreixent en les concentracions dels gasos, la situació actual 

només ha accentuat els efectes.  El benzè no es veu influenciat per aquest succés, té sentit considerant 

que el benzè sobretot es genera per evaporació del combustible. Independentment del trànsit de la 

zona, el benzè es pot seguir evaporant encara que el trànsit hagi baixat de manera dràstica.  
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10. Pressupost. 

10.1. Equipament. 

L’equipament utilitzat per realitzar l’estudi ha sigut un ordinador portàtil MSI PL62 7RC. El cost 

aproximat d’aquest ordinador és de 1000€. El paquet Office utilitzat ha costat 50€.  

La vida útil de l’ordinador són 4 anys aproximadament. Corresponen a 48 mesos dels quals 6 han estat 

dedicats al projecte: 

1000.
6

48
= 125€ 

Correspon al cost aplicat a 6 mesos de durada del TFG. Afegint el paquet Office obtenim que: 

125 + 50 = 175€ 

10.2. Recursos humans. 

 

 

Taula 55. Cost de recursos humans dedicats a la tesis. 

10.3. Cost energètic. 

De manera general, un ordinador portàtil consumeix 2,2 kWh per cada 10 hores de treball. El cost 

derivat de l’energia elèctrica consumida per l’equip de treball és la següent: 

240 + 40

10
 . 2,2 = 61,6 𝐾𝑤ℎ 
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El preu en € per kWh és de 0,1527 €/kWh. Per tan el cost energètic representat en € és: 

61,6 . 0,1527 = 9,41€ 

 

10.4. Total. 

 

Taula 56. Cost total de la tesis. Font: elaboració pròpia. 

 

El cost total de la tesis és de 13784,41€. No obstant això, encara s’han d’aplicar algunes taxes: 

 -21% del IVA. 

13784,41 . 1,21 = 16679,14€ 

 -10% de benefici. 

16667,75 . 1,1 = 18347,05€ 

El cost final del projecte seria de 18.347,05 €. 
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11. Impacte ambiental. 

 

Per a calcular la contaminació generada per l’ús de l’equip en CO2 equivalent, primer hem de saber el 

cost energètic derivat del treball, que ja s’ha calculat prèviament en el capítol anterior. Considerant les 

hores de treball de l’estudi obtenim que: 

 

240+40

10
 . 2,2 = 61,6 𝐾𝑤ℎ. 

 

Segons CeroCO2, la relació existent entre l’energia consumida i els kg de CO2 que s’emeten a 

l’atmosfera és de 0,41. Per tan : 

61,6 .0,41 = 25,25 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

 

La contaminació generada en la realització d’aquest treball seria de 25,25 kilograms de CO2 emès a 

l’atmosfera. Aquest càlcul però no contempla la fabricació de l’equip, que més o menys genera uns 

270 kg de CO2. Per a 4 anys de vida útil, corresponents a 48 mesos;  la contaminació derivada de la 

fabricació de l’equip destinada a la realització del projecte (6 mesos) seria: 

270 .
6

48 
= 33,75 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

 

La contaminació total generada doncs seria de 59 kg de CO2.  
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13. Annex A. 

-Normativa Europea sobre les emissions de gasos. 

És important controlar les emissions de substàncies contaminants i nocives que generen els nostres 

vehicles. Per aquest motiu existeixen normatives i directrius que dictaminen els límits d’expulsió de 

residus. Aquestes normes s’han de complir per a qualsevol vehicle que es disposi a entrar en 

circulació, diem doncs que el vehicle ha d’estar homologat.  

L’ús d’aquestes normatives és el que ens permet crear escenaris de futur. Les normatives es van 

actualitzant al llarg dels anys d’acord amb l’actualitat mediambiental i els objectius marcats d’una 

regió, com podria ser la millora de la qualitat de l’aire. Pel que fa als vehicles, disposem dels següents 

reglaments i directrius exposades a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, en la categoria de 

Normativa Europea sobre les emissions de gasos.             
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-Directiva 91/441EEC. 

-Directiva 94/12/CE. 

-Directiva 98/69/CE. 

-Reglament nº715/2007. 

-Directiva 93/59/EC. 

-Directiva 96/69/EC. 

-Directiva 98/69/EC. 

-Reglament nº715/2007. 

-Directiva 91/542/CEE. 

-Directiva 99/96/CE. 

-Directiva 2005/55/CE. 

-Reglament nº595/2009. 

-Directiva 97/24/EC.



Estudi de la contaminació generada per el parc automobilístic en el medi ambient.   

  131 

 


