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. Estat de la qualitat de l’aire en detall 

A continuació s’exposa l’avaluació de la qualitat de l’aire per al diòxid de nitrogen (NO2) a 

Catalunya amb les dades corresponents a l’any 2019 i en aplicació dels criteris establerts a 

la legislació actual (Reial decret 102/2011). L’avaluació es fa segons els resultats dels 

mesuraments de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

A l’annex es pot consultar la taula amb les dades de diòxid de nitrogen en les quals hi 

figuren els principals càlculs estadístics de cada estació (mitjanes anuals, percentatge de 

dades vàlides de tot l’any i superacions de valores límit) que s’han obtingut segons els 

mesuraments de l’XVPCA. Aquests resultats són els que s’utilitzen per determinar si en una 

zona del territori es compleixen els objectius de qualitat de l’aire que estableix la legislació. 

 

Què són les “zones de qualitat de l’aire (ZQA)”? Actualment l’avaluació de la qualitat de 

l’aire es fa per zones i no per punts del territori. L’avaluació per zones implica que cal dividir 

el país en zones dins de les quals els nivells de contaminants siguin similars. D’aquesta 

manera, es dona cobertura a tot el territori. A Catalunya es va dividir el territori en 15 zones 

(zones de qualitat de l’aire) segons els criteris següents: emissions similars i condicions de 

dispersió similars. Si es vol conèixer a quina zona pertany un municipi determinat es pot 
consultar en aquest enllaç (https://bit.ly/2tAuwtl). 

 

 

 

ZQA Nom de les ZQA 

1 Àrea de Barcelona 

2 Vallès - Baix Llobregat 

3 Penedès - Garraf 

4 Camp de Tarragona 

5 Catalunya Central 

6 Plana de Vic 

7 Maresme 

8 Comarques de Girona 

9 Empordà 

10 Alt Llobregat 

11 Pirineu Oriental 

12 Pirineu Occidental 

13 Prepirineu 

14 Terres de Ponent 

15 Terres de l’Ebre 
 

Mapa 1: mapa de les zones de qualitat de l’aire 
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Diòxid de nitrogen – NO2 
 

Què és? D’on ve? Com afecta la salut? 

   
El diòxid de nitrogen és un gas 

format per dos àtoms d’oxigen i 

un de nitrogen. És de color 

marronós i té una olor forta. És 

un dels elements del boirum 

fotoquímic i precursor de l’àcid 

nítric, que és un dels 

constituents de la pluja àcida i 

de partícules secundàries. Els 

NOX són el NO2 més altres 

compostos que contenen 

nitrogen i oxigen, com l’NO. Es 

mesura amb equips 

automàtics, amb els quals 

s’obtenen dades horàries. Els 
resultats s’expressen en μg/m3. 

La principal font antropogènica 

és la combustió, tant de tipus 

mòbil (trànsit terrestre, aeri i 

marítim) com de tipus 

estacionari (industrials). La 

quantitat de NOX emesa depèn 

de les condicions de la 

combustió i de la quantitat de 

combustible cremat. 

En concentracions superiors a 
200 μg/m3 (valor límit horari) 

provoca una inflamació 

significativa de les vies 

respiratòries. Estudis 

epidemiològics mostren que 

una exposició prolongada a 

l’NO2 augmenta els 

símptomes de bronquitis en 

nens asmàtics. La reducció 

de la funció pulmonar també 

està relacionada amb els 

nivells de NO2 mesurats 

habitualment a les ciutats 

d’Europa i d’Amèrica del 

Nord.1 

  

Quins són els objectius de qualitat de l’aire? Quina és la tendència? 

  
 

 Valor 

Valor límit horari per a 

la protecció de la salut 

(VLh) 

Les mitjanes horàries no 

poden superar més de 18 

vegades els 

200 g/m3 

Valor límit anual per a 

la protecció de la salut 

(VLa) 

La mitjana anual no pot 

superar els 

40 g/m3 

Llindar d’alerta (LLA) 

Les mitjanes horàries no 

poden superar els 

400 g/m3 durant 3h seguides 
 

Reial decret 102/2011 

 

La tendència dels darrers 

anys és força estable quant a 

la mitjana global del territori. 

A moltes aglomeracions 

urbanes d’Europa se supera 

el valor límit anual i el valor 

límit horari, mentre que la 

tendència és força estable, 

malgrat els plans executats. 

El valor límit anual se supera 

actualment en algunes 

estacions de la ZQA 1 i de la 

ZQA 2, per la qual cosa 

alguns dels seus municipis 

han estat declarats zona de 

protecció especial de 

l’ambient atmosfèric. 

 

1- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
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Diòxid de nitrogen – NO2 
 

Mitjanes anuals 

Durant el 2019, s’ha incomplert el VLa del NO2 a 2 punts de mesurament de la ZQA1 (Àrea 

de Barcelona). Tal i com va passar l’any 2018, els incompliments s’han donat a les 

estacions de trànsit de Barcelona (Eixample) i Barcelona (Gràcia-St. Gervasi) i no s’ha 

incomplert el VLa a la ZQA2 (Vallès-Baix Llobregat). 

A continuació, es presenten a la taula següent les mitjanes anuals (en µg/m³) dels últims 

quatre anys, a les estacions d’aquestes zones que mostren nivells més elevats: 

 ZQA ESTACIÓ 2016 2017 2018 2019 

1 Barcelona (Eixample) 52 59 54 50 

1 Barcelona (Gràcia-St. Gervasi) 49 52 46 44 

1 Barcelona (Poblenou) 43 44 39 37 

1 Sant Adrià del Besòs 40 40 40 37 

2 Mollet del Vallès 43 44 40 38 

2 Sant Andreu de la Barca 41 43 39 38 

2 Terrassa 42 40 35 36 
Taula: mitjanes anuals de l’NO2 a les estacions amb nivells més elevats de les zones 1 i 2. 

Respecte al 2018, s’observa que els nivells de NO2 es mantenen similars en general, tret de 

les estacions de la ciutat de Barcelona i alguns municipis de la perifèria on s’aprecia un 

lleuger descens. 

Un 93% del total de les estacions que hi ha a les ZQA1 i ZQA2 (28 de les 30 estacions) 

compleixen el valor límit anual. Per zones, la ZQA1 té un 88% de les d’estacions que 

compleixen (16 de les 18 estacions) i la ZQA2 un 100% (12 de les 12 estacions). 
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Diòxid de nitrogen – NO2 
 
Mitjanes horàries 

Durant l’any 2019 s’ha complert l’objectiu de qualitat de l’aire horari (VLh) per l’NO2 a tot el 

territori. Aquest objectiu consisteix en que les mitjanes horàries no poden superar el valor 

de 200 µg/m3 en més de 18 ocasions. 

Tot i això, s’han enregistrat algunes superacions del valor horari superior a 200 µg/m3 a 

diferència del que va passar l’any 2018 en què no es va produir cap superació d’aquest 

valor. 

A continuació, es presenten a la taula següent les superacions del valor horari superior a 

200 µg/m3 dels últims quatre anys: 

ZQA  Punt de mesurament 

Superacions del valor de 200 µg/m3 

2016 2017 2018 2019 

1 Barcelona (Gràcia-St. Gervasi) 4 4 0 3 

1 Barcelona (Eixample) 0 0 0 2 

1 Barcelona (Ciutadella) 0 0 0 1 

2 Terrassa (Pare Alegre) 0 1 0 1 

2 Sant Cugat del Vallès (parc de Sant Francesc) 0 1 0 0 

4 Tarragona (Bonavista) 0 1 0 2 

4 Tarragona (Universitat Laboral) 0 1 0 0 
Taula: superacions puntuals del valor de 200 µ/m3 de NO2. En tots els casos es compleix l’objectiu 
horari de qualitat de l’aire, que demana no superar aquesta xifra en més de 18 ocasions. 

 

Respecte l’any 2018, s’observa una augment del número de superacions horàries del valor 

de 200 µg/m3 (0 l’any 2018 respecte les 9 de l’any 2019). 
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ANNEXOS 
 

A continuació s’exposen les dades de diòxid de nitrogen corresponents a l’any 2019 

obtingudes amb els mesuraments de l’XVPCA. 

 

Per a aquest contaminant es detalla la taula amb els principals càlculs estadístics de cada 

estació (mitjanes anuals, percentatge de dades vàlides de tot l’any i superació dels valors 

límit). Aquests resultats són els que s’utilitzen per determinar si en una estació concreta se 

superen o no els objectius de qualitat de l’aire (OQA) que estableix la legislació. En cas que 

la xifra estigui precedida del símbol “<” indica que el valor està per sota del límit de 

quantificació de l’equip. 

 

Els resultats dels mesuraments d’un contaminant en una estació concreta es classifiquen 

en: fixos (FFFF), indicatius (iiii) i no aptes per a l’avaluació (NNNN). 

 

• mesuraments fixosmesuraments fixosmesuraments fixosmesuraments fixos (FFFF) són els que s’utilitzen quantitativament per a l’avaluació 

perquè són mesuraments fets in situ i compleixen els requisits de qualitat de les 

dades que demana la normativa 

• mesuraments indicatiusmesuraments indicatiusmesuraments indicatiusmesuraments indicatius (iiii), en canvi, són els que s’utilitzen de manera qualitativa 

perquè, tot i realitzar-se in situ, compleixen requisits inferiors de qualitat de les dades 

• mesuraments no considerats per a l’avaluaciómesuraments no considerats per a l’avaluaciómesuraments no considerats per a l’avaluaciómesuraments no considerats per a l’avaluació (NNNN): no es tenen en consideració per a 

l’avaluació de la qualitat de l’aire perquè no compleixen els criteris mínims exigits de 

qualitat de les dades. 

 

 
Figura 1: explicació del que es pot consultar a les taules 
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Tipus % 

Mitjana 
anuali 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluacióii dades  (µg/m3) VLhiii LLAiv 
Valors que no s’haurien de superar → 40 18 3 

1 Àrees de fons suburbà de l'Àrea de Barcelona 

Barcelona (Observatori Fabra) F 98 12 0 0 

El Prat de Llobregat (CEM Sagnier) F 99 32 0 0 

El Prat de Llobregat (jardins de la pau) F 99 33 0 0 

Gavà (parc del Mil·leni) F 99 15 0 0 

Sant Vicenç dels Horts (Ribot - Sant Miquel) F 97 32 0 0 

Viladecans (Atrium) F 97 25 0 0 

1 Àrees de fons urbà de l'Àrea de Barcelona 

Badalona (Mont-roig - Ausiàs March) F 99 33 0 0 

Barcelona (Ciutadella) F 98 32 1 0 

Barcelona (el Poblenou) F 99 37 0 0 

Barcelona (Palau Reial) F 93 28 0 0 

Barcelona (parc de la Vall d'Hebron) F 98 29 0 0 

Barcelona (Sants) F 99 31 0 0 

L'Hospitalet de Llobregat (av. Del Torrent Gornal) F 99 33 0 0 

Santa Coloma de Gramenet (Balldovina) F 98 33 0 0 

1 Àrees de trànsit urbà de l'Àrea de Barcelona 
Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) F 99 44 3 0 

Barcelona (l'Eixample) F 98 50 2 0 

1 Àrees industrials suburbanes de l'Àrea de Barcelona Sant Vicenç dels Horts (Àlaba) F 97 28 0 0 

1 Àrees industrials urbanes de l'Àrea de Barcelona Sant Adrià de Besòs (Olímpic) F 99 37 0 0 

2 Àrees de fons suburbà del Vallès-Baix Llobregat Martorell (poliesportiu municipal) F 99 29 0 0 

2 Àrees de fons urbà del Vallès-Baix Llobregat 

Barberà del Vallès (Moragues - Montserrat) F 98 34 0 0 

Rubí (ca n'Oriol) F 96 23 0 0 

Sant Cugat del Vallès (parc de Sant Francesc) F 97 25 0 0 

                                            
i El VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana) no permet que la mitjana anual superi els 40 µg/m3. 
ii El tipus d’avaluació està relacionat amb el grau qualitat de les dades (veure inici dels annexos), i pot ser de 3 tipus: F: mesurament fix, utilitzat per a l’avaluació quantitativa – i: mesurament 
indicatiu, utilitzat per a l’avaluació qualitativa – N: mesurament no considerat per a l’avaluació de la qualitat de l’aire. 

iii El VLh (valor límit horari per a la protecció de la salut humana) no permet que en un any se superi més de 18 hores el valor de 200 µg/m3. 
iv El LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 400 µg/m3 durant 3h seguides. 
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Tipus % 

Mitjana 
anuali 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluacióii dades  (µg/m3) VLhiii LLAiv 
Valors que no s’haurien de superar → 40 18 3 

2 Àrees de trànsit suburbà del Vallès-Baix Llobregat 

Mollet del Vallès (pista d'atletisme) F 99 38 0 0 

Montcada i Reixac (pl. de Lluís Companys) F 97 35 0 0 

Sant Andreu de la Barca (CEIP Josep Pla) F 97 38 0 0 

Santa Perpètua de Mogoda (Onze de Setembre) F 97 32 0 0 

2 Àrees de trànsit urbà del Vallès-Baix Llobregat 

Granollers (Francesc Macià) F 95 35 0 0 

Sabadell (Gran Via) F 99 34 0 0 

Terrassa (Pare Alegre) F 99 36 1 0 

2 Àrees industrials suburbanes del Vallès-Baix Llobregat Pallejà (Roca de Vilana) F 92 22 0 0 

3 Àrees de fons rural del Garraf-Penedès Castellet i la Gornal (Clariana) F 96 12 0 0 

3 Àrees de fons suburbà del Garraf-Penedès Vilafranca del Penedès (zona esportiva) F 97 15 0 0 

3 Àrees de trànsit suburbà del Garraf-Penedès Vilanova i la Geltrú (pl. de les Danses de Vilanova) F 99 17 0 0 

3 Àrees industrials rurals del Garraf-Penedès 
Santa Margarida i els Monjos (la Ràpita) i 82 15 0 0 

Sitges (Vallcarca) F 89 13 0 0 

3 Àrees industrials suburbanes del Garraf-Penedès Cubelles (poliesportiu) F 99 12 0 0 

4 Àrees de fons suburbà Camp de Tarragona Vila-seca (RENFE) F 98 17 0 0 

4 Àrees de fons urbà Camp de Tarragona Tarragona (parc de la Ciutat) F 99 22 0 0 

4 Àrees de trànsit suburbà Camp de Tarragona 
Reus (el Tallapedra) F 95 18 0 0 

Tarragona (Sant Salvador) F 99 18 0 0 

4 Àrees industrials rurals Camp de Tarragona 
Alcover (Mestral) F 99 10 0 0 

Perafort (Puigdelfí) F 98 10 0 0 

4 Àrees industrials suburbanes Camp de Tarragona 
Constantí (Gaudí) F 99 18 0 0 

Tarragona (Bonavista) F 98 18 2 0 

                                            
i El VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana) no permet que la mitjana anual superi els 40 µg/m3. 
ii El tipus d’avaluació està relacionat amb el grau qualitat de les dades (veure inici dels annexos), i pot ser de 3 tipus: F: mesurament fix, utilitzat per a l’avaluació quantitativa – i: mesurament 
indicatiu, utilitzat per a l’avaluació qualitativa – N: mesurament no considerat per a l’avaluació de la qualitat de l’aire. 

iii El VLh (valor límit horari per a la protecció de la salut humana) no permet que en un any se superi més de 18 hores el valor de 200 µg/m3. 
iv El LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 400 µg/m3 durant 3h seguides. 
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Tipus % 

Mitjana 
anuali 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluacióii dades  (µg/m3) VLhiii LLAiv 
Valors que no s’haurien de superar → 40 18 3 

4 Àrees industrials suburbanes Camp de Tarragona Tarragona (Universitat Laboral) F 98 18 0 0 

5 Àrees de trànsit urbà de la Catalunya Central Manresa (pl. d'Espanya) F 99 26 0 0 

5 Àrees industrials suburbanes de la Catalunya Central Igualada (Virtut-Delícies) i 83 18 0 0 

6 Àrees de fons rural de la Plana de Vic Tona (zona esportiva) F 99 13 0 0 

6 Àrees de fons suburbà de la Plana de Vic Manlleu (hospital comarcal) F 98 20 0 0 

7 Àrees de fons urbà del Maresme Mataró (passeig dels Molins) F 97 23 0 0 

8 Àrees de fons rural de les Comarques de Girona 
Montseny (la Castanya) F 96 3 0 0 

Santa Pau (can Jordà) F 99 1 0 0 

8 Àrees de fons suburbà de les Comarques de Girona Sant Celoni (Carles Damm) F 99 25 0 0 

8 Àrees de trànsit urbà de les Comarques de Girona Girona (Escola de Música) F 98 26 0 0 

9 Àrees de fons rural de l'Empordà 
Begur (Centre d'Estudis del Mar) F 97 3 0 0 

Cap de Creus (EMEP) F 97 3 0 0 

10 Àrees de fons suburbà de l'Alt Llobregat Berga (poliesportiu) F 99 12 0 0 

11 Àrees de fons rural del Pirineu Oriental Bellver de Cerdanya (CEIP Mare de Déu de Talló) F 99 9 0 0 

13 Àrees de fons rural del Prepirineu Montsec (OAM) F 98 2 0 0 

14 Àrees de fons rural de les Terres de Ponent 
Els Torms (EMEP) F 99 2 0 0 

Juneda (Pla del Molí) F 98 9 0 0 

14 Àrees de trànsit urbà de les Terres de Ponent Lleida (Irurita - Pius XII) F 98 21 0 0 

15 Àrees de fons rural de les Terres de l'Ebre 
L'Ametlla de Mar (deixalleria) F 98 5 0 0 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (els Dedalts) F 98 4 0 0 

15 Àrees de fons suburbà de les Terres de l'Ebre Amposta (Sant Domènec - Itàlia) F 95 13 0 0 

15 Àrees industrials rurals de les Terres de l'Ebre Alcanar (Llar de Jubilats) F 97 7 0 0 

                                            
i El VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana) no permet que la mitjana anual superi els 40 µg/m3. 
ii El tipus d’avaluació està relacionat amb el grau qualitat de les dades (veure inici dels annexos), i pot ser de 3 tipus: F: mesurament fix, utilitzat per a l’avaluació quantitativa – i: mesurament 
indicatiu, utilitzat per a l’avaluació qualitativa – N: mesurament no considerat per a l’avaluació de la qualitat de l’aire. 

iii El VLh (valor límit horari per a la protecció de la salut humana) no permet que en un any se superi més de 18 hores el valor de 200 µg/m3. 
iv El LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 400 µg/m3 durant 3h seguides. 
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Tipus % 

Mitjana 
anuali 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluacióii dades  (µg/m3) VLhiii LLAiv 
Valors que no s’haurien de superar → 40 18 3 

15 Àrees industrials rurals de les Terres de l'Ebre 
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (barranc del Terme) F 98 3 0 0 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (viver) F 99 7 0 0 

 

                                            
i El VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana) no permet que la mitjana anual superi els 40 µg/m3. 
ii El tipus d’avaluació està relacionat amb el grau qualitat de les dades (veure inici dels annexos), i pot ser de 3 tipus: F: mesurament fix, utilitzat per a l’avaluació quantitativa – i: mesurament 
indicatiu, utilitzat per a l’avaluació qualitativa – N: mesurament no considerat per a l’avaluació de la qualitat de l’aire. 

iii El VLh (valor límit horari per a la protecció de la salut humana) no permet que en un any se superi més de 18 hores el valor de 200 µg/m3. 
iv El LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 400 µg/m3 durant 3h seguides. 


