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1. Introducció 

1. Introducció 

A continuació s’explica en forma de preguntes alguns aspectes que es consideren 
importants per entendre aquest document. 
 
Com s’estructura aquest document? 

Aquest document consta de 3 parts: 
• Una ullada al 2020: és un resum per fer-se una idea ràpida dels fets més destacats de 

l’avaluació de la qualitat de l’aire al llarg de l’any 2020 pel que fa a la xarxa 
automàtica. 

• Estat de la qualitat de l’aire en detall: conté una fitxa amb la informació important de 
cada contaminant i el resultat de l’avaluació per a l’any 2020, incloent on s’han 
incomplert els objectius de qualitat de l’aire i les principals causes d’aquests 
incompliments. 

• Annexos: contenen les taules amb els principals resultats estadístics per a cada 
contaminant. Aquests valors són la base d’acord amb la qual s’avalua la qualitat de 
l’aire. 

 
Quin és l’objectiu d’aquest document? 

En aquest document es presenten els resultats de l’avaluació de la qualitat de l’aire a partir 
de les dades dels equips automàtics obtingudes a Catalunya durant l’any 2020 i els 
objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa actualment vigent.  
 
Per què avaluem la qualitat de l’aire? 

La motivació per mesurar els principals contaminants atmosfèrics i avaluar-ne la qualitat de 
l’aire és perquè les seves concentracions poden tenir efectes adversos sobre la salut de les 
persones i dels ecosistemes si són per sobre de determinats topalls. Per això, la legislació 
obliga a mesurar certes substàncies i a avaluar-ne les seves concentracions amb una 
metodologia comuna a tots els països europeus. 
 
Qui és el responsable d’avaluar la qualitat de l’aire a Catalunya? 

Al nostre país el responsable de la gestió i l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, actualment adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Després, aquesta informació s’envia al “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico”, que és el responsable de trametre-la a l’Agència Europea del Medi Ambient, 
a la qual li servirà per avaluar l’estat de la qualitat de l’aire a Europa i per vigilar el 
compliment de la normativa europea. 

 
Què és el “tipus d’avaluació”?  

Les mesures d’un contaminant en una estació determinada han de complir uns criteris de 
qualitat. Segons el grau de compliment d’aquests criteris per part d’un contaminant mesurat 
en una estació concreta, els valors es poden utilitzar per avaluar la qualitat de l’aire o no. El 
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tipus d’avaluació és l’etiqueta que es posa a les dades per tal de d’identificar aquest grau 
de compliment dels criteris de qualitat i, per tant, el grau d’avaluació que es pot dur a terme 
amb elles. 

 

 

Exemple: 

 

Figura 1: els resultats d’un contaminant a cada estació (la mitjana anual, les superacions d’algun valor límit,...) s’etiqueten  d’acord  amb 
la seva qualitat. Com a exemple, l’NO2 mesurat enguany a l’estació de Berga és etiquetat com a F (fix) i, per tant, aquests resultats es 
tenen en compte quantitativament. En canvi, les mesures de l’estació de Manresa (pl. Espanya) per al mateix contaminant, només es 

tenen en compte qualitativament perquè no compleixen tots els requisits de qualitat de les dades. 

 
Què són els “objectius de qualitat de l’aire (OQA)”?  

Són els nivells de cada contaminant que en ser superats comporten certes obligacions. Els 
principals tipus d’objectius són els següents: 

 

estació

compleix tots els criteris 
de qualitat. Es considera 

per a l’avaluació de la 
qualitat de l’aire 
quantitativament

contaminant

F: fix

compleix criteris de 
qualitat menys 

estrictes. Es considera 
per a l’avaluació de la 

qualitat de l’aire 
només a nivell 

qualitatiu

i: indicatiu

no compleix els criteris 
de qualitat mínims. No 

és considerat per a 
l’avaluació de la qualitat 

de l’aire

N: no 
avaluable
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Figura 2: principals tipus d’objectius de qualitat de l’aire (OQA) establerts en la legislació. 

 
Els objectius de qualitat de l’aire més importants són els següents: 
 

 

Objectius 
de qualitat 

de l’aireLlindar
d’informació

nivell a partir del qual una
exposició de durada breu
suposa un risc per a la salut
humana de la població més
sensible al contaminant i a
partir del qual s’haurà
d’informar a la població.

Valor 
objectiu

concentració que no s’haurà
de superar a partir d’una data
determinada, en la mesura que
sigui possible, per tal d’evitar,
prevenir o reduir els efectes
nocius sobre la salut humana i
el medi ambient.

Valor límit

concentració que no s’ha de
superar a partir d’una data
determinada, basant-se en
coneixements científics, a fi
d’evitar, prevenir o reduir els
efectes nocius per a la salut
humana i el medi ambient.

Objectiu a 
llarg termini

concentració d’un contaminant que
no es pot superar a llarg termini,
excepte quan això no sigui
possible amb mesures
proporcionades, per tal de protegir
la salut humana i el medi ambient.

Valor límit 
anual

la mitjana anual 
no pot superar 
els 40 µg/m3

NO2

les mitjanes horàries 
no poden superar els 

200 µg/m3 més de 
18 vegades l’any

Valor límit 
anual

la mitjana anual 
no pot superar 
els 40 µg/m3

PM10

Valor límit diari

les mitjanes diàries 
no poden superar 
els 50 µg/m3 més 
de 35 vegades 

l’any*

     
    

   
     

  

   
   

  
 

     
   

 
Valor límit horari
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Figura 3: objectius de qualitat de l’aire més importants dels principals contaminants.*El valor límit diari (VLd) del PM10 s’avalua d’acord 
amb el P90,4, que implica que el percentil 90,4 sobre les mitjanes diàries no pot superar els 50 µg/m3. 

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

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 
divideix 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/2KyCRQD). 

 

 

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                              Taula 2: taula de les zones de qualitat de l’aire 
 

  

   
   

 

   
    

  
  

  

   
   

 

  

   
   
  
   

les mitjanes de 8h no 
haurien de superar els 
120 µg/m3 en més de 

25 dies l’any (en mitjana 
de 3 anys)

O3

quan les mitjanes 
horàries superen els 
180 µg/m3 s’avisa a 

la població

Valor objectiu per a la 
protecció de la salut

Llindar 
d’informació  

  

   
   

 

   
    

  
  

  

   
   

 

  

   
   
  
   

les mitjanes de 8h no 
haurien de superar els 
120 µg/m3 en més de 

25 dies l’any (en mitjana 
de 3 anys)

   
   

  
 

Valor objectiu per a la 
protecció de la salut

 
  

Valor objectiu per a la 
protecció de la vegetació

Llindar 
d’informació

Quan les mitjanes 
horàries superen els 
180 µg/m³ s’avisa a 

la població

Valor objectiu per a la 
protecció de la salut

Les mitjanes de 8h no 
haurien de superar els 
120 µg/m³ en més de 

25 dies l’any (en 
mitjana de 3 anys)

L’índex AOT40 de maig 
a juliol no hauria de 

superar el valor 18.000 
µg/(h·m3) en mitjana de 

5 anys

https://bit.ly/2KyCRQD
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Què és la “classificació d’una estació”?  

Els punts del territori en què es mesura algun contaminant (i.e. estacions) es classifiquen 
segons la font de contaminació que majoritàriament incideix en la qualitat de l’aire, per tal 
de fonamentar la interpretació de les dades en l’avaluació de la qualitat de l’aire. Per 
exemple, una estació que és just al costat d’una via molt important de trànsit mesura 
bàsicament contaminants emesos pels vehicles que circulen en aquesta via. En canvi, una 
estació que és a la zona d’impacte d’una activitat industrial mesura bàsicament el que 
prové d’aquesta activitat. 

La classificació d’una estació té dues branques: el tipus d’urbanització al voltant de 
l’estació (tipus d’àrea: urbana, suburbana o rural) i la principal font de contaminants que 
impacta a l’estació (tipus d’estació: fons, trànsit o industrial). Qualsevol combinació del 
tipus d’urbanització i del tipus de font principal donen lloc a una configuració concreta 
(urbana de fons, urbana de trànsit, rural de fons,...). Les estacions d’una mateixa zona amb 
classificació idèntica tenen nivells de contaminants similars. 

 

 
Figura 4: classificació de les estacions en funció del tipus d’àrea (grau d’urbanització al seu voltant) i del tipus d’estació (font que té més 

impacte en les mesures). 

 
  

estació

U: urbanes
són les que estan
envoltades de sòl
urbanitzat, amb edificis
més o menys elevats i
carrers transitats

Tipus àrea

Tipus 
estació

S: suburbanes
són les que es troben a
cavall entre les urbanes i
les rurals. Solen estar en
zones urbanitzades però
poc actives o al límit de
la zona urbanitzada

R: rurals
són les que no tenen
grans nuclis urbans
propers, ja sigui perquè
són dins d’un poble o
perquè són envoltades
de terreny forestal o
agrícola

T: trànsit
són les que tenen un
impacte directe d’una o
diverses vies principals
de trànsit. Solen ser
estacions ubicades a
prop de vies de trànsit
importants (e.g. rondes)

I: industrials
són les que reben un
impacte directe d’alguna
activitat industrial. Solen
formar part d’un pla de
vigilància de la qualitat
de l’aire al voltant d’una
activitat industrial

F: fons
són aquelles que
mesuren principalment
l’aire que ha estat
barrejat i que prové de
moltes fonts diverses.
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Acrònims. A la taula següent es mostren les abreviacions utilitzades més habitualment en 
aquest document. 
 

Acrònim Nom 
C6H6 Benzè 
Cl2 Clor 
CO Monòxid de carboni 
H2S Sulfur d’hidrogen 
LLI Llindar d’Informació 
NO Monòxid de nitrogen 
NO2 Diòxid de nitrogen 
NOx Òxids de nitrogen (NO+NO2) 
O3 Ozó 

OQA Objectiu de Qualitat de l’Aire 
PM10 Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
PM2,5 Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres 
SO2 Diòxid de sofre 
VL Valor límit 
VLa Valor límit anual 

VOPS Valor objectiu de protecció de la salut 
XVPCA Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 

ZQA Zona de Qualitat de l’Aire 
Taula 2: acrònims utilitzats 

 
Acrònim del tipus de dades Nom 

F Fix. Considerada a nivell quantitatiu 
i Indicativa. Considerada a nivell qualitatiu 
N No considerada per a l’avaluació 

Taula 3: classificació del tipus de dades en funció de la seva qualitat 
 

Acrònim de la classificació d’estació Nom 
U Urbana 
S Suburbana 
R Rural 
T Trànsit 
I Industrial 
F Fons 

Taula 4: tipus d’estació 
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Per saber-ne més 

A la web del Departament de Territori i Sostenibilitat hi ha un espai dedicat a l’atmosfera  
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/, on hi trobareu molta 
informació sobre la legislació vigent, les mesures de qualitat de l’aire, el pronòstic, les 
avaluacions d’anys anteriors, els plans de millora de la qualitat de l’aire, els controls a les 
emissions industrials, etc.  En concret, es pot consultar un apartat específic sobre la qualitat 
de l’aire a la conurbació de Barcelona i al camp de Tarragona 
(http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-
de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/ i 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qa-
camp-tgn/). 
 
A més, hi ha a disposició del públic un apartat on es mostra l’estat actual de la qualitat de 
l’aire (web.gencat.cat) i un apartat on es mostren els avisos respecte els episodis 
ambientals (airenet.gencat.cat). 
 
D’altra banda, hi ha disponible l’aplicació mòbil AireCat, l’aplicació oficial de la Generalitat 
de Catalunya, que permet conèixer la qualitat de l’aire mesurada a les estacions de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya. En qualsevol 
moment i des de qualsevol lloc es pot obtenir informació sobre la qualitat de l’aire que es 
respira i el pronòstic de la qualitat de l’aire prevista per el dia en curs i els propers dies. 
Com a novetat, aquesta nova versió permet configurar i rebre notificacions en temps real 
dels diferents contaminants i/o de les zones que desitgi l’usuari, quan hi hagin superacions 
dels valors de referència legislats així com de les diferents situacions contemplades en el 
protocol per alta contaminació 
(http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/descarr
ega_app/). 
 

També hi ha a disposició de la població una plataforma web d’informació de la qualitat de 
l’aire actual, visualització i descàrrega de dades i hi han disponible les dades de qualitat de 
l’aire en la plataforma de dades obertes 
(http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-
saber-que-respires/). 
 
Altres fonts d’informació són l’Agència Europea del Medi Ambient 
(https://www.eea.europa.eu/) i el “Ministerio para la Transición Ecológica i Reto 
Demográfico”  (https://www.miteco.gob.es/es/). 
 
 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qa-camp-tgn/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qa-camp-tgn/
file://07.fitxers.ctti.intranet.gencat.cat/07010022_T012200$/IMMISSIONS/ANUALS/2017/75-Document%20resum/web.gencat.cat
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/descarrega_app/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/descarrega_app/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/
https://www.eea.europa.eu/
https://www.miteco.gob.es/es/)
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2. Una ullada al 2019 
 

 

 

Aspectes meteorològics  
 ullada al 2017 

La situació meteorològica té una influència directa en la concentració dels contaminants 
atmosfèrics. Factors com l’estabilitat atmosfèrica i la seva persistència, la precipitació o els 
episodis de vent intens poden afavorir que els nivells de qualitat de l’aire empitjorin o 
millorin significativament. 
 
L’any 2020 ha estat un any càlid i plujós, a la major part del territori. S’ha caracteritzat per 
pocs episodi de fred i nombrosos episodis de calor, amb una onada de calor. S’han produït 
9 episodis importants de vent fort destacant l’excepcional temporal de llevant anomenat 
Glòria al mes de gener. S’ha donat un episodi d’estabilitat atmosfèrica important i persistent 
durant els primers 17 dies del mes de gener. 
 
Si es compara amb l’any 2019, cal esmentar que van ser anys meteorològicament diferents, 
ja que el 2019 va ser un any en general sec i amb més episodis importants d’estabilitat 
atmosfèrica. 
 
La xarxa de mesuraments 

La xarxa de mesuraments que serveix per realitzar l’avaluació de la qualitat de l’aire a 
Catalunya (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, XVPCA) s’adapta 
tant als canvis del territori com als canvis de normativa, per optimitzar els recursos i per 
millorar la qualitat d’aquesta avaluació. La xarxa que ha servit per avaluar la qualitat de 
l’aire durant l’any 2020 té les característiques que es mostren en la taula següent: 

 

ESTADÍSTIQUES DE L’XVPCA A 31 DE DESEMBRE DE 2020 

  Nombre de punts de mesurament1 117 

  Nombre de mesuraments automàtics2 677 

  Nombre de dades automàtiques 35.680.608 

  Nombre de mesuraments manuals3  1.003 

  Nombre de dades manuals 51.305 

  Municipis on hi ha punts de mesurament de l’XVPCA 75 
Taula 5: resum de les característiques de l’XVPCA durant el 2020 

                                                                 
1 Els punts on hi ha mesuraments manuals i automàtics només es compten una vegada. S'han considerat els dos punts de mesurament 
de la xarxa EMEP. 
2 S’han comptat com a mesuraments automàtics: CO; H2S; SO2; NO;NO2; NOx; O3, PM10; PM2.5; PM1; C6H6; Cl2; HCl; Hg; els sensors 
meteorològics. 
3 S’han comptat com a mesuraments manuals: PM10; PM2.5; HCl; Cl2; As; Cd; Ni; Pb; C6H6; benzo(a)pirè; altres HAP; altres COV; pluja 
àcida. 

2. Una ullada al 2020 
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2. Una ullada al 2019 
 

Principals resultats 

Dels contaminants avaluats, la majoria compleixen tots els seus objectius de qualitat de 
l‘aire a totes les zones. Pel que fa als contaminants H2S i O3 presenten algun incompliment 
d’algun objectiu de qualitat de l’aire. 

Els contaminants que compleixen tots els objectius de qualitat de l’aire 

Amb les mesures obtingudes durant el 2020, s’observa que el diòxid de nitrogen, les 
partícules PM10 (equips automàtics), les partícules PM2.5 (equips automàtics), el benzè 
(equips automàtics), el clor, el diòxid de sofre i el monòxid de carboni mostren nivells de 
concentració que compleixen els objectius de qualitat de l’aire de la normativa, i tenen 
nivells que es troben per sota dels màxims permesos. 

Alguns d’aquests contaminants solien presentar incompliments fa alguns anys, però a 
causa de les restriccions de mobilitat associades a la crisi sanitària de la COVID-19, i 
gràcies a l’aplicació de plans d’actuacions de reducció de contaminats i a l’aplicació de 
millores tecnològiques en el transport i la industria es va aconseguir reduir les emissions i, 
per tant, els nivells d’immissió han disminuït. 
 
Els contaminants que presenten incompliments dels objectius de qualitat de l’aire 

Els contaminants dels quals s’ha enregistrat algun incompliment dels objectius de qualitat 
de l’aire (OQA) definits per la legislació actual són els següents: 

H2S: Superació de l’objectiu de qualitat de l’aire semihorari (OQAs). S’han enregistrat 2 
superacions en un punt de la zona del Camp de Tarragona (ZQA 4).  

O3: Superació del llindar d’informació a la població, del valor objectiu per a la protecció de 
la salut de les persones i del valor objectiu per a la protecció de la vegetació. 

S’ha superat el LLI en 8 ocasions a 6 dels 52 punts de mesurament. Les zones de 
qualitat de l’aire on s’ha superat el LLI són 5: l’Àrea de Barcelona (ZQA 1), el Camp de 
Tarragona (ZQA 4), la Catalunya Central (ZQA 5), la Plana de Vic (ZQA 6) i l’Alt 
Llobregat (ZQA 10).  

El VOPS s’ha superat a 3 dels 51 punts de mesurament. Això afecta a 2 zones de 
qualitat de l’aire: la Plana de Vic (ZQA 6) i el Prepirineu (ZQA 13). 

 
El VOPV s’ha superat a 9 punts dels 28 punts de mesurament. Això afecta a 5 zones de 
qualitat de l’aire: la Plana de Vic (ZQA 6), les Comarques de Girona (ZQA 8), el 
Prepirineu (ZQA 13), les Terres de Ponent (ZQA 14) i les Terres de l’Ebre (ZQA 15). 

 

  



2. Una ullada al 2020 
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2. Una ullada al 2019 
Períodes amb nivells elevats de contaminació 

Durant l'any 2020, s'han donat 3 períodes amb nivells elevats de contaminació i en els 
quals la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha activat alguna figura de 
les que hi ha previstes en el protocol d'episodis ambientals. 

Període Contaminant Figures activades Àmbit Situació meteorològica 
23 – 27 
gener 

PM10 Avís preventiu i 
episodi 

Catalunya Intrusió de pols africana 

22 - 24 
octubre 

PM10 
Episodi i avís 

preventiu 
Catalunya Intrusió de pols africana 

15 - 16 
desembre PM10 Avís preventiu 

Zona de Protecció 
Especial Estabilitat atmosfèrica 

El primer va ser entre el 23 i el 27 de gener, on es va fer un avís preventiu per les partícules 
PM10 i posteriorment es va declarar episodi a tota Catalunya, ja que el dia 25 els nivells van 
ser superiors i es donaven els criteris per a la seva activació. Aquest episodi es va donar 
per una intrusió de pols africana. 

El segon període es va donar del 22 al 24 d’octubre, on es van enregistrar nivells elevats de 
partícules PM10 a tot el territori per una intrusió de pols africana. Es va declarar episodi 
ambiental i posteriorment es va reduir el nivell de l’avís a avís preventiu, donat que a l’inici 
del període els nivells van ser molt elevats i van anar disminuint progressivament a mesura 
que la intrusió de pols africana s’enretirava. 

El tercer episodi va ser entre el 15 i el 16 de desembre, per una situació meteorològica 
d’estabilitat atmosfèrica, que va afavorir que els nivells de partícules fossin elevats a la 
Zona de Protecció Especial i es donessin les condicions per fer un avís preventiu. 
 

Carboni negre (Black carbon) 

Enguany, la XVPCA s’ha dotat d’un nou equip de mesura de carboni negre (de l’anglès, 
conegut com a Black Carbon). Aquest equip s’ha instal·lat al punt de mesurament per a la 
mesura de la qualitat de l’aire de l’Eixample (C/Av. Roma – C/Compte Urgell) de Barcelona.  

El carboni negre és el component més absorbent de llum de les partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 2.5 micres, que procedeix de la combustió incompleta de combustibles 
fòssils (per exemple, productes derivats del petroli, del carbó, etc.) i no-fòssils (per 
exemple, llenya). Es tracta d’un conjunt de contaminants atmosfèrics presents a l’aire 
ambient i que afecta a la salut humana.  

El carboni negre no té valor límit establert segons la normativa relativa a la qualitat de l’aire 
ambient. Tot i això, les seves mesures són una aportació important en l’avaluació de la 
qualitat de l’aire ja que són un bon indicador del trànsit. En aquest sentit, les dades 
mesurades d’aquest contaminant aporten informació complementària per a l'avaluació de la 
qualitat de l’aire i la caracterització de les fonts emissores dels contaminats. 
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3. Estat de la qualitat de 
l’aire en detall 

3. Estat de la qualitat de l’aire en detall 

A continuació s’exposa l’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya amb les dades 
corresponents a l’any 2020 de la xarxa automàtica i en aplicació dels criteris establerts a la 
legislació actual (Reial decret 102/2011). L’avaluació es fa per a cada contaminant segons 
els resultats dels mesuraments de l’XVPCA i de les estimacions de les emissions. 

A l’annex es poden consultar les taules amb les dades de cada contaminant en les quals hi 
figuren els principals càlculs estadístics de cada estació (mitjanes anuals, percentatge de 
dades vàlides de tot l’any, percentils, etc.) 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. 

 



3. Estat de la qualitat de l’aire en detall 
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Benzè – C6H6 
 

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

Es tracta d’un hidrocarbur 
aromàtic. És un compost 
orgànic volàtil (COV) que en 
estat vapor té una olor 
“aromàtica” i que es pot 
mesurar amb equips 
automàtics o manuals. La 
majoria dels sistemes que hi ha 
a l’XVPCA són manuals i ens 
permeten obtenir dades amb 
resolució diària. En canvi, els 
equips automàtics ens 
permeten disposar de dades 
amb resolució horària. Els 
resultats s’expressen en μg/m3. 

Les principals fonts d’emissió 
són antropogèniques. A 
Europa, el trànsit és la font 
d’emissió més important 
d’aquest compost, però cal 
destacar també els processos 
de combustió, la calefacció 
domèstica i l’evaporació durant 
la distribució d’hidrocarburs i 
en algunes activitats industrials. 
És un dels precursors que 
contribueixen a la formació de 
l’ozó troposfèric. 

Una exposició crònica al 
benzè pot reduir la producció 
de glòbuls vermells i blancs 
de la medul·la òssia i provocar 
anèmia aplàstica. A més, el 
benzè és una substància 
carcinògena per als humans 
d’acord amb l’Agència 
Internacional de Recerca 
sobre el Càncer.1,2,3,4 

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

 
 

Valor 

Valor límit anual per a la 
protecció de la salut 
(VLa) 

La mitjana anual no pot 
superar el valor de 5 µg/m3 

 

Reial decret 102/2011 
 

En general, les mitjanes 
anuals de les estacions 
industrials són més altes que 
a la resta d’estacions de fons 
de la XVPCA. En general, a 
Europa i a Catalunya els 
nivells mesurats a les 
estacions han disminuït de 
manera constant des del 2002 
fins al 2007, data des de la 
qual s’han estabilitzat.  
 

1- WHO World Health Organization, International Programme on Chemical Safety (2010). Exposure to benzene: a major public health 
concern, http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/benzene/en/. 
2- European Environmental Agency (2013). Air quality in Europe. – 2013 report. Report No 9/2013. ISBN: 978-92-9213-406-8, 
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013. 
3- IARC International Agency for Research on Cancer, OMS (2010). Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/. 
4- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
Pel que fa a la l’avaluació de la qualitat de l’aire de la xarxa automàtica respecte al benzè, 
durant l’any 2020 no s’ha detectat cap superació del valor límit anual establert a la 
legislació vigent.  
 
Els valors més significatius s’han detectat a les estacions industrials de la ZQA 4 (Camp de 
Tarragona), a les estacions de Constantí i Perafort. En general, els nivells de benzè 
mesurats durant l’any 2020 han estat força similars als de l’any 2019. 
  
A les zones on no es disposa de mesuraments d’aquest contaminant, la qualitat de l’aire 
s’ha estimat d’acord amb els inventaris d’emissió, les condicions de dispersió atmosfèrica 
de la zona i l’equivalència amb els nivells d’immissió d’altres zones. 

 

http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/benzene/en/
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/


3. Estat de la qualitat de l’aire en detall 
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Clor – Cl2 
 

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

És un gas inorgànic corrosiu i 
oxidant, amb una olor molt forta 
i irritant. El seu color és 
groguenc i és més pesant que 
l’aire. Si es mesura amb equips 
automàtics, es poden obtenir 
mitjanes horàries, però si es fan 
servir equips manuals 
s’obtenen mitjanes diàries. Els 
resultats s’expressen en μg/m3. 

Les principals fonts d’emissió 
del Cl2 són les indústries de 
tipus químic, com ara plantes 
de producció de plàstics i 
d’emblanquiment de paper, 
entre altres. Aquest gas 
reacciona ràpidament en 
contacte amb un altre compost 
i es transforma en altres 
substàncies. 

L’exposició a nivells baixos de 
clor pot produir irritació del 
nas, la gola i els ulls. A nivells 
més elevats, respirar aquest  
gas pot produir tos i 
alteracions en la freqüència 
respiratòria, així com danys 
als pulmons.1,2 

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

  
 
 
 Valor 

Objectiu de qualitat de 
l’aire diari (OQAd) 

Les mitjanes diàries no poden 
superar els 50 µg/m3 

Objectiu de qualitat de 
l’aire semihorari  (OQA) 

Les mitjanes semihoràries (30 
minuts) no poden superar els 

300 µg/m3 
 

Reial decret 102/2011 
 

Els nivells d’aquest 
contaminant no han estat 
legislats per la normativa 
europea i només estan 
previstos per la normativa 
espanyola. Únicament es 
mesuren en punts on hi ha 
activitats que potencialment 
poden emetre aquesta 
substància. Els nivells durant 
aquests darrers anys es 
mantenen estables. 
 

1- ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology and Environmental Medicine (2010) ToxFAQa for 
Chlorine, CAS # 7782-50-5, https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=200&tid=36.  
2- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a la presència de clor molecular a l’aire al llarg de l’any 2020, no s’ha superat ni 
el valor objectiu de qualitat de l’aire diari establert a la normativa, ni tampoc el semi-horari.  

A les zones on no es disposa de mesuraments d’aquest contaminant, la qualitat de l’aire 
s’ha estimat d’acord amb els inventaris d’emissió, les condicions de dispersió atmosfèrica 
de la zona i l’equivalència amb els nivells d’immissió d’altres zones. 

 

  

https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=200&tid=36


3. Estat de la qualitat de l’aire en detall 
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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 µg/m3 

Valor límit anual per a 
la protecció de la salut 

(VLa) 

La mitjana anual no pot 
superar els 
40 µg/m3 

Llindar d’alerta (LLA) 
Les mitjanes horàries no 

poden superar els 
400 µg/m3 durant 3h seguides 

 

Reial decret 102/2011 
 

La tendència dels darrers 
anys havia estat força estable 
quant a la mitjana global del 
territori. Fins l’any 2020, el 
valor límit anual s’havia 
superat en algunes estacions 
de la ZQA 1 i de la ZQA 2, per 
la qual cosa alguns dels seus 
municipis van ser declarats 
zona de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric. Aquesta 
tendència és similar a la de 
moltes aglomeracions 
urbanes d’Europa on es 
supera el valor límit anual i el 
valor límit horari, malgrat els 
plans executats. 
 
Aquest any 2020 però, s’han 
complert tots els objectius de 
qualitat de l’aire per l’NO2,  i s’ha 
produït un descens dels nivells 
de diòxid de nitrogen degut, 
principalment, a les restriccions 
de mobilitat associades a la 
crisi sanitària de la covid-19. 
 

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

Durant el 2020, s’ha complert l’objectiu de qualitat de l’aire anual (VLa) per l’NO2 a tots els 
punts de mesurament de la XVPCA. Al contrari del que va passar al 2019, no s’han produït 
incompliments a les estacions de trànsit de Barcelona (Eixample) i Barcelona (Gràcia-St. 
Gervasi), i els nivells en aquests dos punts de mesurament han estat significativament més 
baixos.  

A continuació, es presenten a la taula següent les mitjanes anuals (en µg/m³) dels últims 
cinc anys, a les estacions que han presentat els nivells més elevats durant aquest període: 

 ZQA ESTACIÓ 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Barcelona (Eixample) 52 59 54 50 35 
1 Barcelona (Gràcia-St. Gervasi) 49 52 46 44 32 
1 Barcelona (Poblenou) 43 44 39 37 29 
1 Sant Adrià del Besòs 40 40 40 37 27 
2 Mollet del Vallès 43 44 40 38 29 
2 Sant Andreu de la Barca 41 43 39 38 29 
2 Terrassa 42 40 35 36 26 

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

Respecte al 2019, s’observa que els nivells de NO2 han estat més baixos a la practica 
totalitat de les estaciones de la XVPCA. Tal i com es pot observar al gràfic següent, aquest 
descens ha estat més significatiu a les estacions de les ZQA1 (Àrea de Barcelona) i ZQA2 
(Vallès-Baix Llobregat), essent més important, a les estacions urbanes i a les de trànsit. Cal 
esmentar, que als punts de mesurament rurals els nivells s’han mantingut similars als de 
l’any 2019.  
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 Diòxid de nitrogen – NO2 
                                                                                                                    

 

Gràfic: comparativa de les mitjanes anuals d’NO2 de totes les estacions de la XVPCA dels anys 2019 i 2020. S’indica en vermell el valor 
límit anual per l’NO2 per a la protecció de la salut humana, establert en 40 µg/m3. Al costat del nom de cada l’estació apareix la 

classificació corresponent ( U:urbana; S:suburbana; R:rural; T:trànsit; F:fons; I:industrial). 

 
 
 
 
 
 

VLa 
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Diòxid de nitrogen – NO2 
 
Mitjanes horàries 

Durant l’any 2020 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. 

A més, no s’ha enregistrat cap superació del valor horari de 200 µg/m3 a diferència del que 
va passar l’any 2019 en què es van produir 9 superacions d’aquest valor. 

A continuació, es presenten a la taula següent les superacions del valor horari superior a 
200 µg/m3 dels últims cinc anys: 

ZQA  Punt de mesurament 
Superacions del valor de 200 µg/m3 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 Barcelona (Gràcia-St. Gervasi) 4 4 0 3 0 
1 Barcelona (Eixample) 0 0 0 2 0 
1 Barcelona (Ciutadella) 0 0 0 1 0 
2 Terrassa (Pare Alegre) 0 1 0 1 0 
2 Sant Cugat del Vallès (parc de Sant Francesc) 0 1 0 0 0 
4 Tarragona (Bonavista) 0 1 0 2 0 
4 Tarragona (Universitat Laboral) 0 1 0 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 2019, s’observa una disminució del número de superacions horàries del 
valor de 200 µg/m3 (0 l’any 2020 respecte les 9 de l’any 2019). 
 
El descens dels nivells de diòxid de nitrogen es deu, principalment, a les restriccions de 
mobilitat associades a la crisi sanitària de la covid-19. 
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Diòxid de sofre – SO2  
 

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

És un gas incolor i la seva olor 
és perceptible només a 
concentracions molt elevades. 
Aquest compost dona lloc a la 
pluja àcida en generar àcid 
sulfúric, és una font de 
partícules secundàries i està 
relacionat amb la formació de 
l’anomenat “boirum”. Es 
mesura amb equips 
automàtics, dels quals 
s’obtenen dades horàries que 
s’expressen en μg/m3. 

S’origina per la combustió de 
carburants que contenen sofre, 
especialment el carbó, fet que 
es dona majoritàriament en 
combustions domèstiques (per 
exemple, a les estufes) o 
determinades combustions 
industrials, en el transport i per 
la fosa de minerals que 
contenen sulfurs. Les fonts 
naturals més importants són els 
volcans i els oceans. 

El diòxid de sofre afecta el 
sistema respiratori i el 
funcionament dels pulmons i 
provoca irritacions oculars. Els 
símptomes sobre l’aparell 
respiratori són tos, mucositats, 
agreujament de l’asma i 
bronquitis crònica. També 
augmenta la propensió de les 
persones a patir infeccions 
respiratòries.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 24 h 

el valor de 350 µg/m3  

Valor límit diari per a la 
protecció de la salut 
(VLd) 

Les mitjanes diàries no 
poden superar més de 3 dies 

el valor de  
125 µg/m3 

Llindar d’alerta (LLA) 

Les mitjanes horàries no 
poden superar els  

500 µg/m3 durant 3h 
seguides 

 

Reial decret 102/2011 
 

La substitució o tancament de 
les antigues centrals 
tèrmiques que utilitzaven 
carbó ha fet desaparèixer a 
Catalunya els problemes que 
generaven al seu entorn. 
D’altra banda, les directives 
per limitar el contingut de 
sofre dels carburants líquids 
han fet disminuir les emissions 
del trànsit. Per tot això, els 
nivells de SO2 han disminuït 
dràsticament des de la 
dècada del 1990 i des de fa 
anys els valors de SO2 
compleixen amb escreix els 
objectius de qualitat establerts 
per la legislació. 
 

1- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
La qualitat de l’aire pel que fa al diòxid de sofre (SO2), durant l’any 2020, ha estat bona a tot 
el territori i no s’ha superat cap dels valors límit establerts per la legislació ni s’ha superat el 
llindar d’alerta en cap dels punts de mesurament on es mesura aquest contaminant.  
 
Així doncs, en general els valors enregistrats per aquest contaminant, durant l’any 2020, 
han estat molt baixos a gairebé tots els punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 
 
Pel que a les mitjanes horàries i diàries, aquestes han patit un descens generalitzat. 
Respecte als màxims horaris i diaris enregistrats d’aquest contaminant, esmentar que es 
troben molt per sota dels valors límit establerts per la legislació en la majoria dels punts de 
mesurament.  
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Diòxid de sofre – SO2 
 
Cal esmentar que els punts de mesurament de Mataró i Vila-seca (Renfe) es consideren 
indicatius per a l’avaluació d’aquest contaminant per l’any 2020, ja que no han assolit el 
percentatge de dades mínim requerit degut a problemes tècnics amb l’equip i al seu trasllat 
a una altra ubicació del mateix municipi, respectivament. Així mateix, no es consideren per 
a l’avaluació els punts de mesurament de Castellet i la Gornal i IES Vila-seca, per la 
quantitat mínima de dades enregistrades durant l’any 2020, degut a que es va donar de 
baixa el punt de mesurament, en el cas de Castellet i la Gornal, i a la posada en marxa 
després del canvi d’ubicació del punt de mesurament de IES Vila-seca. 
 
Finalment, esmentar que a les zones on no es disposa de mesuraments fixe per aquest 
contaminant, s’ha estimat la qualitat de l’aire d’acord amb els inventaris d’emissió, les 
condicions de dispersió atmosfèrica de la zona i l’equivalència amb els nivells d’immissió 
dels punts de mesurament de la seva zona.  

 
 
  



3. Estat de la qualitat de l’aire en detall 
 

  

 La qualitat de l’aire a Catalunya – Anuari 2020   22/32 

 

 Monòxid de carboni - CO 
 

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

És un gas incolor, sense olor i 
sense gust. És el gas emès 
més abundant, després del 
CO2 i el vapor d’aigua. Acaba 
oxidant-se a CO2, per la qual 
cosa afecta el canvi climàtic i, a 
més, té una certa participació 
en la química de l’ozó. Es 
mesura amb equips automàtics 
dels quals s’obtenen dades 
horàries i els resultats 
s’expressen en mg/m3. 

S’emet a l’atmosfera per dues 
vies: l’emissió directa i la 
formació química provinent 
d’altres contaminants. L’emissió 
directa es genera en 
combustions incompletes (gas, 
carbó, gasoil o biomassa), 
principalment en fonts com el 
trànsit i les estufes per a ús 
domèstic. 

El monòxid de carboni entra 
en el cos pels pulmons i 
s’uneix fortament a la 
hemoglobina de la sang. Això 
provoca una reducció del 
transport de l’oxigen a les 
cèl·lules del cos. Les 
persones amb malalties 
cardiovasculars són les més 
sensibles a l’exposició a 
aquesta substància i poden 
veure agreujada la seva 
malaltia. A nivells molt elevats 
el monòxid de carboni pot 
arribar a provocar la mort.1,2 

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

  
 
 Valor 

Valor límit 8-horari per a la 
protecció de la salut (VLv) 

Les mitjanes 8-horàries 
mòbils no poden superar 

el valor de 
10 mg/m3 

 

Reial decret 102/2011 
 

Els nivells de CO han 
experimentat una davallada 
molt important en les darreres 
dècades, gràcies a l’ús 
generalitzat de convertidors 
catalítics a les emissions dels 
vehicles. Les concentracions 
més elevades estan en àrees 
urbanes amb trànsit intens, 
però sempre amb nivells molt 
inferiors al valor límit establert 
per Europa. 
 

1- European Environmental Agency (2013). Air quality in Europe. – 2013 report. Report No 9/2013. ISBN: 978-92-9213-406-8, 
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013. 
2- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
La qualitat de l’aire pel que fa al monòxid de carboni (CO), durant l’any 2020, ha estat bona 
a tot el territori.  
 
Els valors de CO que s’han enregistrat durant l’any 2020 a tots els punts de mesurament de 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) són molt baixos i 
es troben lluny del valor límit, fins i tot a les ubicacions amb un entorn de trànsit intens.  
 
Pel que fa al valor límit 8-horari per a la protecció de la salut humana que estableix la 
legislació, no s’ha enregistrat cap superació. 
 
Respecte als valors dels màxims 8-horaris, esmentar que són pràcticament iguals que els 
de l’any anterior. En general, però, han disminuït lleugerament en la majoria de casos. 
 
 

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013
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Monòxid de carboni – CO 
 
Pel que fa a les mitjanes anuals, també han estat molt baixes, mantenint-se molt similars a 
les de l’any 2019. 
 
Cal esmentar que el punt de mesurament de Rubí, pel que fa a aquest contaminant, es 
considera indicatiu durant l’any 2020, degut a que no ha arribat a complir el percentatge de 
dades necessari establert a causa de diversos problemes tècnics en l’equip. 
 
Pel que fa a la resta del territori, on no es disposa de mesuraments d’aquest contaminant, la 
qualitat de l’aire s’ha estimat d’acord amb els inventaris d’emissió, les condicions de 
dispersió atmosfèrica de la zona i l’equivalència amb els nivells d’immissió d’altres punts de 
la seva zona. 
 
Els darrers anys, el diagnòstic del monòxid de carboni és molt favorable i es manté estable, 
sense que s’apreciï cap tendència important significativa. 
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Ozó troposfèric – O3 
 

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

L’ozó és un gas incolor, 
invisible i d’olor agradable que 
té un gran poder oxidant. L’ozó 
troposfèric està a les capes 
baixes de l’atmosfera i és 
considerat un contaminant. No 
s’ha de confondre amb l’ozó 
que se situa a més altitud de 
forma natural i que està 
implicat en l’anomenat “forat de 
la capa d’ozó”. Es mesura amb 
equips automàtics, dels quals 
s’obtenen dades horàries i els 
resultats s’expressen en μg/m3. 

No hi ha fonts destacables 
d’ozó, sinó que es tracta d’un 
contaminant secundari que es 
forma a partir d’altres 
compostos anomenats 
precursors, entre els quals 
figuren els òxids de nitrogen i 
els compostos orgànics volàtils, 
que reaccionen gràcies a la 
radiació solar. Els nivells més 
elevats s’enregistren a la 
primavera i l’estiu i és un 
component important de 
l’anomenat boirum fotoquímic. 

Pot atacar les mucoses i les 
vies respiratòries. Pot causar 
tos, irritacions a la faringe, al 
coll i als ulls, dificultats 
respiratòries, disminució del 
rendiment, empitjorament de 
la funció pulmonar, malestar 
general, pot provocar asma i 
originar malalties pulmonars. 
També s’ha observat que 
redueix la capacitat defensiva 
en malalties respiratòries.1 

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

  
 

 Valor 

Valor objectiu per a la 
protecció de la salut 
(VOPS) 

Els màxims 8-horaris mòbils de 
cada dia no poden superar el 
valor de 120 µg/m3 més de 25 
dies l’any, en mitjana de 3 anys 

Objectiu a llarg termini 
per a la protecció de 
la salut (OLTPS) 

Els màxims 8-horaris mòbils de 
cada dia no poden superar el 

valor de 120 µg/m3 

Valor objectiu per a la 
protecció de la 
vegetació (VOPV) 

L’índex AOT40 no pot superar el 
valor de 18.000 µg/m³·h 

de mitjana en un període de 5 
anys 

Objectiu a llarg termini 
per a la protecció de 
la vegetació (OLTPV) 

L’índex AOT40 no pot superar el 
valor de 6.000 µg/m³·h 

Llindar d’informació 
horari a la població 
(LLI) 

Les mitjanes horàries no poder 
superar els 180 µg/m3 

Llindar d’alerta horari a 
la població (LLA) 

Les mitjanes horàries no poder 
superar els 240 µg/m3 

  

Reial decret 102/2011 
 

Els nivells d’ozó troposfèric 
són molt variables d’un any a 
un altre perquè la seva 
formació depèn molt de la 
meteorologia. Els anys més 
calorosos i amb més radiació 
solar és quan s’enregistren 
nivells més elevats. Cada any 
se supera el llindar 
d’informació en algunes 
estacions de la XVPCA. La 
superació del llindar d’alerta 
és un fet molt poc freqüent, 
mentre que el valor objectiu 
per a la protecció de la salut i 
de la vegetació se supera a 
diferents punts del territori. 
 
 
 

1- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
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Ozó troposfèric – O3 
 
Llindars d’informació (LLI) i d’alerta (LLA) 

L’any 2020 s’han enregistrat 8 hores de superació del llindar d’informació (LLI) i cap de 
superació del llindar d’alerta (LLA) a la població. Aquestes 8 superacions s’han concentrat 
en 5 dies dels mesos d’estiu. Aquest valor és clarament inferior al de l’any passat, quan es 
van registrar 122 hores de superació del llindar d’informació (LLI), 7 hores de les quals, ho 
van ser també de superació del llindar d’alerta (LLA). Així mateix, es troba clarament per 
sota de la mitjana dels darrers anys (56 hores de superació del llindar d’informació per any 
com a mitjana dels darrers 10 anys).  
 

Evolució del nombre de superacions del llindar d’informació 

 
Figura 5: evolució del total d’hores amb superació del llindar d’informació per l’O3 a tot Catalunya 

 
Les superacions del llindar d’informació (LLI) s’han produït en 6 dels 52 punts on enguany 
s’ha mesurat aquest contaminant. Les zones de qualitat de l’aire on s’ha superat el llindar 
d’informació a la població són 5: l’Àrea de Barcelona (ZQA 1), el Camp de Tarragona (ZQA 
4), la Catalunya Central (ZQA 5), la Plana de Vic (ZQA 6) i l’Alt Llobregat (ZQA 10).  
 

 
Mapa 3: zones on s’ha superat el llindar d’informació (LLI) 
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Ozó troposfèric – O3 
 
Per tal de donar compliment a l’exigència de la legislació vigent d’avisar a la població en 
cas de superació del llindar d’informació o d’alerta, s’ha dut a terme, un any més, la 
campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric, des del dia 15 de maig al 15 de 
setembre.  
 
També, com en els darrers anys, ha estat operatiu el protocol d’actuació de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT) per tal de reduir els nivells d’ozó al Camp de 
Tarragona en cas de superació d’algun llindar. 
 
Valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS)  

A més dels llindars d’informació i d’alerta, la legislació vigent estableix un valor objectiu de 
protecció de la salut humana (VOPS) i un valor objectiu de protecció de la vegetació 
(VOPV) que va entrar en vigor l’any 2010. En relació amb el valor objectiu de protecció de 
la salut humana, el primer any avaluable va ser el 2012, i pel que fa al valor objectiu de 
protecció de la vegetació, es va avaluar per primera vegada el 2014. 
 
El VOPS estableix que les mitjanes 8-horàries mòbils no podran superar el valor de 120 
μg/m3 en més de 25 ocasions per any en mitjana de 3 anys. És a dir, el número de 
superacions d’aquesta xifra ha de ser com a màxim 25. Durant el període 2018-2020 el 
VOPS s’ha incomplert en 3 dels 51 punts de mesurament on és aplicable. 

Nombre de superacions per al VOPS 

 
 

Figura 6: nombre de superacions del VOPS. Per complir el VOPS aquest nombre de superacions no pot excedir les 25. 
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Ozó troposfèric – O3 
 
Durant l’any 2020, les zones de qualitat de l’aire on no es compleix el valor objectiu de 
protecció de la salut humana (VOPS) són 2: la Plana de Vic (ZQA 6) i el Prepirineu (ZQA 
13). 

 
Mapa 4: zones on s’ha superat el VOPS. 

 

A continuació es mostra un gràfic per zones de qualitat de l’aire amb el valor màxim i mínim 
de superacions, així com la mitjana per a totes les estacions de la zona. En aquelles zones 
on només es mesura ozó en un punt, els valors mitjà, màxim i mínim coincideixen.  

Nombre de superacions per al VOPS 

 
Figura 7: nombre de superacions del VOPS per a l’any 2020 a cada zona de qualitat de l’aire. En aquelles zones on només es mesura 

l’ozó en un punt, els valors mitjà, màxim i mínim del VOPS coincideixen en un sol punt.  
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Ozó troposfèric – O3 
 

En general, les superacions del valor objectiu de protecció de la salut humana (VOPS) i del 
valor objectiu a llarg termini per a la protecció de la salut (OLTPS1) es donen en àrees de 
fons, majoritàriament rurals i suburbanes, tal i com mostren els següents gràfics amb les 
dades de l’any 2020. Pel que fa a les superacions del Llindar d’informació (LLI), les 
superacions s’han concentrat en estacions de fons i de trànsit tant urbanes com 
suburbanes. 

 
Figura 8: gràfics en què es mostra la contribució a les superacions del llindar d’informació i a les superacions del OLTPS de les estacions 

en funció del tipus d’ocupació del sòl (esquerra) i del tipus d’estació (dreta). Dades any 2020. 

 

Valor objectiu de protecció de la vegetació (VOPV)  

El VOPV estableix que l’índex AOT40 no podrà superar els 18.000 μg/m3·h de mitjana en un 
període de 5 anys, calculat a partir de dades horàries de maig a juliol. Durant el període 
2016-2020 el VOPV s’ha superat en 9 dels 28 punts de mesurament on és aplicable.  

Les zones de qualitat de l’aire on l’any 2020 s’ha superat el VOPV són 5: la Plana de Vic 
(ZQA 6), les Comarques de Girona (ZQA 8), el Prepirineu (ZQA 13), les Terres de Ponent 
(ZQA 14) i les Terres de l’Ebre (ZQA 15). 

A les zones on no es disposa de mesuraments d’ozó, la qualitat de l’aire s’ha estimat 
d’acord amb els resultats de la modelització, els inventaris d’emissió, les condicions de 
dispersió atmosfèrica de la zona i l’equivalència amb els nivells d’immissió d’altres zones. 

  
  

                                                                 
1 El OLTPS (Objectiu a Llarg Termini per la Protecció de la Salut) és el número de superacions del valor de 
120µg/m3 en un any, mentre que el VOPS es calcula sobre la mitjana de 3 anys. 
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Partícules en suspensió – PM10 i PM2,5 
 

Què són? D’on venen? Com afecten la salut? 
   

A diferència dels gasos, que 
estan formats per molècules 
separades d’una sola espècie, 
el material particulat és una 
barreja complexa de partícules 
sòlides i líquides formada per 
un conjunt de molècules de la 
mateixa substància o de 
diferents. Es classifiquen 
segons el seu diàmetre 
aerodinàmic en PM10 
(diàmetres inferiors a 10 
micres), PM2,5 (diàmetres 
inferiors a 2,5 micres) i PM1 
(diàmetres inferiors a 1 micra). 
Es poden mesurar amb equips 
automàtics o manuals i els 
resultats s’expressen en μg/m3. 

Segons el seu origen, les 
partícules poden ser primàries 
(emeses directament) o 
secundàries (formades a 
l’atmosfera a partir d’altres 
contaminants). Tant les 
primàries com les secundàries 
poden tenir una part natural i 
una altra antropogènica. En 
funció de la font d’emissió 
tindran una composició 
química i una mida diferent. 

L’exposició crònica a les 
partícules, als nivells 
d’exposició que hi ha a les 
zones urbanes i rurals dels 
països desenvolupats fa 
augmentar el risc de patir 
malalties cardiovasculars,  
malalties respiratòries i càncer 
de pulmó. La seva afectació a 
la salut humana depèn de la 
seva composició i de la seva 
mida. Les que tenen més 
impacte són les PM2,5 i PM1, 
que tenen una mida prou 
petita per a penetrar fins als 
alvèols pulmonars.1 

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

  
 
 Valor 

Valor límit diari* de PM10 
(VLd) 

Les mitjanes diàries no 
poden superar més de 35 

dies l’any el valor de  
50 µg/m3 

Valor límit anual de PM10 
(VLa) 

La mitjana anual no pot 
superar el valor de 

40 µg/m3 
Valor objectiu anual de 
PM2,5 (VLa) 

La mitjana anual no pot 
superar el valor de 

25 µg/m3 
Reial decret 102/2011 

A Catalunya, les PM10 han 
disminuït força des del 2008, 
fet que es pot atribuir a tres 
factors: la crisi econòmica,  
l’aplicació de mesures per 
reduir les emissions 
antropogèniques i una 
disminució de l’obra pública. 
Per a les PM2,5 no s’observen 
variacions importants dels 
nivells dels diferents punts de 
mesurament en els darrers 
anys. En general, els valors es 
mantenen estables. 
 

1- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
*El valor límit diari s’avalua amb el percentil 90,4 (P90,4) de les mitjanes diàries. Aquest paràmetre es calcula com a indicador de la 
superació o no del VLd, tot i tenint en compte el nombre de dades. És a dir, 35 superacions del valor diari 50µg/m3 sobre un total de 365 
dades (una cada dia), equival al 9.6% de les mitjanes diàries que siguin superiors a 50µg/m3 i, per tant, que el P90,4 sigui superior a 
aquest valor de 50. Si en lloc de tenir totes les dades possibles (365 mitjanes diàries, una per a cada dia de l’any), se’n tenen menys, pot 
ser que el nombre de dies en què s’ha superat el valor de 50µg/m3 sigui inferior pel fet de no tenir totes les dades possibles. Però si el 
mostreig està ben distribuït al llarg de l’any, el P90,4 indicarà el mateix valor que si tinguéssim 365 dades. En resum, si el P90,4 és 
superior a 50µg/m3 ens indica que s’incompleix el valor límit diari, i en cas contrari, que es compleix aquest objectiu. 
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Partícules en suspensió – PM10 i PM2,5 
 

Pel que fa a la l’avaluació de la qualitat de l’aire de la xarxa automàtica respecte a la 
fracció PM10 del material particulat, durant l’any 2020 no s’ha detectat cap superació del 
valor límit anual establert a la legislació vigent a cap zona de qualitat de l’aire.  Pel que fa a 
l’avaluació del nombre de superacions del valor límit diari, s’ha complert el límit establert a 
la legislació vigent a totes les zones de qualitat de l’aire.  

En referència a la fracció PM10 del material particulat, s’observa que, en general, pel que fa 
a les mitjanes anuals, els nivells disminueixen respecte l’any 2019. Pel que fa la nombre de 
superacions del valor límit diari, en general, s’observa també una disminució del nombre 
d’episodis, respecte als de l’any 2019. 

En la valoració del nombre d’episodis, avaluats ja sigui com a  percentil 90.4 o bé comptant 
directament el número de dies en què la concentració diària és superior a 50 µg/m3, cal 
considerar però, per la seva influencia rellevant, els episodis d'aportacions transfronterers 
de partícules naturals procedents de zones desèrtiques del nord d'Àfrica (episodis 
africans) que poden induir a la superació dels valors legislats de PM10 i / o PM2.5 en aire 
ambient.  

En relació amb les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a PM2.5, amb les dades 
disponibles de la xarxa automàtica, no s’ha superat el valor objectiu anual en cap dels 
punts on es mesura. En general, respecte a l’any 2019, s’observa que es mantenen els 
nivells de les mitjanes anuals. 

Tant per a les PM10, com per a les PM2.5, la qualitat de l’aire a les zones on no es disposa 
de mesuraments s’ha estimat a partir dels resultats dels models, dels inventaris d’emissió, 
les condicions de dispersió atmosfèrica de la zona i l’equivalència amb els nivells 
d’immissió d’altres zones. 
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Sulfur d’hidrogen – H2S 
 

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

És un gas incolor amb una olor 
molt desagradable. Es mesura 
amb equips automàtics que 
permeten obtenir dades 
semihoràries. Els resultats 
s’expressen en μg/m3. 

Acostuma a tenir un origen 
natural, per exemple fonts 
sulfuroses, llacs i zones amb 
activitat geotermal. El seu 
origen antropogènic sol ser 
industrial quan compostos que 
contenen sofre entren en 
contacte amb matèria orgànica: 
producció de coc, tractament 
d’aigües residuals, refineries de 
petroli, adobament de pell, 
producció de pasta de paper, 
etc. 

L’exposició a concentracions 
baixes d’àcid sulfúric pot 
provocar irritació als ulls, nas i 
gola, així com dificultats 
respiratòries en persones 
asmàtiques, mal de cap, 
alteracions de la memòria, 
cansament i alteracions de 
l’equilibri. L’exposició a nivells 
molt alts pot produir pèrdua 
de coneixement i alteracions o 
aturades respiratòries.1,2 

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

  
 
 Valor 

Objectiu de qualitat de 
l’aire semihorari (OQAs) 

Les mitjanes semihoràries 
no poden superar el valor de  

100 µg/m3 

Objectiu de qualitat de 
l’aire diari (OQAd) 

Les mitjanes diàries no 
poden superar el valor de  

40 µg/m3 
Font: Reial decret 102/2011 

Els nivells de sulfur d’hidrogen 
compleixen amb escreix els 
objectius de qualitat de l’aire 
establerts per la legislació 
estatal (no estan legislats per 
la normativa europea). Només 
s’enregistren algunes 
superacions a prop d’alguna 
indústria i alguna planta de 
tractament d’aigües residuals. 
 

1- ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology and Environmental Medicine (2016) ToxFAQa for 
Hydrogen Sulfide. CAS#: 7783-06-4, https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=388&tid=67. 
2- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

La qualitat de l’aire pel que fa al sulfur d’hidrogen (H2S), durant l’any 2020, ha estat bona. 
Els nivells d’aquest contaminant han estat, en general, baixos a tot el territori. 

Tot i això, cal esmentar que pel que fa al número de superacions de l’objectiu de qualitat 
de l’aire semihorari (OQAs), s’han enregistrat 2 superacions el mes de febrer, en el punt de 
mesurament de Constantí, degut a l’activitat industrial de la zona. Tot i aquest fet puntual, 
val a dir que els valors enregistrats a Constantí han estat baixos durant tot l’any, tal i com 
constata la seva mitjana semihorària anual. 

Per altra banda, no s’ha enregistrat cap superació de l’objectiu de qualitat de l’aire diari 
(OQAd) durant l’any 2020.  

Cal destacar la bona tendència que presenta l’estació d’Igualada, on la mitjana anual ha 
disminuït respecte l’any 2019 i no s’ha enregistrat cap superació de l’OQAs els anys 2018, 
2019 i 2020, envers les 53 superacions mesurades l’any 2017.  

També, cal esmentar que durant l’any 2020 el punt de mesurament del municipi de Vila-
seca, ubicat a l’estació de Renfe, va ser traslladat a una nova ubicació (IES Vila-seca) i, per  

https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=388&tid=67


3. Estat de la qualitat de l’aire en detall 
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Sulfur d’hidrogen – H2S 
tant, cap de les dues ubicacions compleix el percentatge de dades requerit i, en 
conseqüència, el punt de mesurament ubicat a Vila-seca (Renfe) es considera indicatiu i 
l’ubicat a IES Vila-seca no es considera per a l’avaluació de l’any 2020, per a aquest 
contaminant. 

En darrer lloc, esmentar que a la resta de zones on no es disposa de mesuraments 
d’aquest contaminant, la qualitat de l’aire s’ha estimat d’acord amb els inventaris d’emissió, 
les condicions de dispersió atmosfèrica de la zona i l’equivalència amb els nivells 
d’immissió de la zona. 
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ANNEXOS 
 

A continuació s’exposen les dades corresponents a l’any 2020 obtingudes amb els 
mesuraments de l’XVPCA automàtics. 
 
De cada contaminant es detallen les taules amb els principals càlculs estadístics de cada 
estació (mitjanes anuals, percentatge de dades vàlides de tot l’any, percentils, etc.). 
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 (F), indicatius (i) i no aptes per a l’avaluació (N). 
 

• mesuraments fixos (F) 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 indicatius (i), 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’avaluació (N): 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 

 
  



Benzè – C6H6 i Cor – Cl2 
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Benzè – C6H6 
 
   Tipus  % 

Mitjana 
anuali 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluacióii Tipus  mostreig dades  (µg/m3) 
Valor que no s’hauria de superar → 5 

1 Àrees de fons suburbà de l'Àrea de Barcelona 

El Prat de Llobregat (CEM Sagnier) F Automàtic (CG-PID) 98 0,6 

Gavà (parc del Mil·leni) F Automàtic (CG-PID) 93 0,7 

Viladecans (Atrium) F Automàtic (CG-PID) 97 0,7 

4 Àrees industrials rurals del Camp de Tarragona Perafort (Puigdelfí) F Automàtic (CG-PID) 98 0,8 

4 Àrees industrials suburbanes del Camp de Tarragona Constantí (Gaudí) F Automàtic (CG-PID) 96 1,8 

 
 
 
Clor – Cl2 
 
   Tipus Tipus de 

Mitjana 
anual % 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluacióiii mesuraiv (µg/m3) dades OQAdv OQAsvi 
Nombre de superacions permeses  → 0 0 

15 Àrees industrials suburbanes de les Terres de l'Ebre Flix (antic castell) F A <12 99 0 0 

                                            
i El VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana) no permet que la mitjana anual superi els 5 µg/m3. El límit de quantificació dels equips manuals és 1 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 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. 

iv Tipus de mesura. A: automàtic (subministra una dada cada mitja hora), M: manual (subministra una dada cada dia). 
v L’OQAd (objectiu de qualitat de l’aire en base diària) no permet que les mitjanes diàries superin els 50 µg/m3. 
vi L’OQAs (objectiu de qualitat de l’aire en base semihorària) no permet que les mitjanes semihoràries superin els 300 µg/m3. Només es pot avaluar amb mètodes de mesura automàtic. 



Diòxid de nitrogen – NO2 
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Diòxid de nitrogen – NO2 

 
   

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 95 8 0 0 

El Prat de Llobregat (CEM Sagnier) F 99 23 0 0 

El Prat de Llobregat (jardins de la pau) F 99 24 0 0 

Gavà (parc del Mil·leni) F 99 11 0 0 

Sant Vicenç dels Horts (Ribot - Sant Miquel) F 98 23 0 0 

Viladecans (Atrium) F 94 17 0 0 

1 Àrees de fons urbà de l'Àrea de Barcelona 

Badalona (Mont-roig - Ausiàs March) F 98 26 0 0 

Barcelona (Ciutadella) F 96 24 0 0 

Barcelona (el Poblenou) F 98 29 0 0 

Barcelona (Palau Reial) i 81 20 0 0 

Barcelona (parc de la Vall d'Hebron) F 95 22 0 0 

Barcelona (Sants) F 99 24 0 0 

L'Hospitalet de Llobregat (av. Del Torrent Gornal) F 99 24 0 0 

Santa Coloma de Gramenet (Balldovina) F 99 26 0 0 

1 Àrees de trànsit urbà de l'Àrea de Barcelona 

Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) F 99 32 0 0 

Barcelona (l'Eixample) F 98 35 0 0 

Sant Adrià de Besòs (Olímpic) F 96 27 0 0 

1 Àrees industrials suburbanes de l'Àrea de Barcelona Sant Vicenç dels Horts (Àlaba) F 89 22 0 0 

2 Àrees de fons suburbà del Vallès-Baix Llobregat Martorell (poliesportiu municipal) F 99 24 0 0 

2 Àrees de fons urbà del Vallès-Baix Llobregat 
Barberà del Vallès (Moragues - Montserrat) F 95 26 0 0 

Rubí (ca n'Oriol) F 98 19 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. 



Diòxid de nitrogen – NO2 
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Diòxid de nitrogen – NO2 

 
 
   

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 fons urbà del Vallès-Baix Llobregat Sant Cugat del Vallès (parc de Sant Francesc) F 96 19 0 0 

2 Àrees de trànsit suburbà del Vallès-Baix Llobregat 

Mollet del Vallès (pista d'atletisme) F 98 29 0 0 

Montcada i Reixac (pl. de Lluís Companys) F 99 26 0 0 

Sant Andreu de la Barca (CEIP Josep Pla) F 94 29 0 0 

Santa Perpètua de Mogoda (Onze de Setembre) F 99 24 0 0 

2 Àrees de trànsit urbà del Vallès-Baix Llobregat 

Granollers (Francesc Macià) F 94 27 0 0 

Sabadell (Gran Via) F 99 26 0 0 

Terrassa (Pare Alegre) F 99 26 0 0 

2 Àrees industrials suburbanes del Vallès-Baix Llobregat Pallejà (Roca de Vilana) F 99 15 0 0 

3 Àrees de fons rural del Garraf-Penedès Castellet i la Gornal (Clariana) N 8 13 0 0 

3 Àrees de fons suburbà del Garraf-Penedès Vilafranca del Penedès (zona esportiva) F 96 12 0 0 

3 Àrees de trànsit suburbà del Garraf-Penedès Vilanova i la Geltrú (pl. de les Danses de Vilanova) F 98 14 0 0 

3 Àrees industrials rurals del Garraf-Penedès 
Santa Margarida i els Monjos (la Ràpita) F 93 11 0 0 

Sitges (Vallcarca) N 11 9 0 0 

3 Àrees industrials suburbanes del Garraf-Penedès Cubelles (poliesportiu) F 93 9 0 0 

4 Àrees de fons suburbà Camp de Tarragona 
Vila-seca (IES Vila-seca) N 26 16 0 0 

Vila-seca (RENFE) i 71 15 0 0 

4 Àrees de fons urbà Camp de Tarragona Tarragona (parc de la Ciutat) F 99 17 0 0 

4 Àrees de trànsit suburbà Camp de Tarragona 
Reus (el Tallapedra) F 96 14 0 0 

Tarragona (Sant Salvador) F 99 14 0 0 

4 Àrees industrials rurals Camp de Tarragona Alcover (Mestral) F 96 8 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. 



Diòxid de nitrogen – NO2 
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Diòxid de nitrogen – NO2 

 
   

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 rurals Camp de Tarragona Perafort (Puigdelfí) F 99 8 0 0 

4 Àrees industrials suburbanes Camp de Tarragona 

Constantí (Gaudí) F 99 15 0 0 

Tarragona (Bonavista) F 99 16 0 0 

Tarragona (Universitat Laboral) F 99 15 0 0 

5 Àrees de trànsit urbà de la Catalunya Central Manresa (pl. d'Espanya) i 84 19 0 0 

5 Àrees industrials suburbanes de la Catalunya Central Igualada (Virtut-Delícies) F 97 15 0 0 

6 Àrees de fons rural de la Plana de Vic Tona (zona esportiva) F 96 7 0 0 

6 Àrees de fons suburbà de la Plana de Vic Manlleu (hospital comarcal) F 98 15 0 0 

7 Àrees de fons urbà del Maresme Mataró (passeig dels Molins) F 97 17 0 0 

8 Àrees de fons rural de les Comarques de Girona 
Montseny (la Castanya) F 97 2 0 0 

Santa Pau (can Jordà) F 85 2 0 0 

8 Àrees de fons suburbà de les Comarques de Girona Sant Celoni (Carles Damm) F 99 19 0 0 

8 Àrees de trànsit urbà de les Comarques de Girona Girona (Escola de Música) F 99 19 0 0 

9 Àrees de fons rural de l'Empordà 
Begur (Centre d'Estudis del Mar) F 95 3 0 0 

Cap de Creus (EMEP) F 99 3 0 0 

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

11 Àrees de fons rural del Pirineu Oriental Bellver de Cerdanya (CEIP Mare de Déu de Talló) F 92 7 0 0 

13 Àrees de fons rural del Prepirineu Montsec (OAM) F 98 1 0 0 

14 Àrees de fons rural de les Terres de Ponent 
Els Torms (EMEP) F 98 3 0 0 

Juneda (Pla del Molí) F 94 7 0 0 

14 Àrees de trànsit urbà de les Terres de Ponent Lleida (Irurita - Pius XII) F 99 16 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. 



Diòxid de nitrogen – NO2 
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Diòxid de nitrogen – NO2 

 
   

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 de fons rural de les Terres de l'Ebre 
L'Ametlla de Mar (deixalleria) F 98 4 0 0 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (els Dedalts) F 97 3 0 0 

15 Àrees de fons suburbà de les Terres de l'Ebre Amposta (Sant Domènec - Itàlia) F 96 11 0 0 

15 Àrees industrials rurals de les Terres de l'Ebre 

Alcanar (Llar de Jubilats) F 94 6 0 0 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (barranc del Terme) F 98 3 0 0 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (viver) F 96 6 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. 



Diòxid de sofre – SO2 
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Diòxid de sofre – SO2 
 

   Tipus % 
Mitjana 
anual 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluaciói dades (µg/m3) VLhii VLdiii LLAiv 
Nombre de superacions permeses →  24 3 3 

1 Àrees de fons suburbà de l'Àrea de Barcelona 

El Prat de Llobregat (CEM Sagnier) F 98 3 0 0 0 
El Prat de Llobregat (jardins de la pau) F 99 2 0 0 0 
Gavà (parc del Mil·leni) F 99 3 0 0 0 
Sant Vicenç dels Horts (Ribot - Sant Miquel) F 98 1 0 0 0 
Viladecans (Atrium) F 97 3 0 0 0 

1 Àrees de fons urbà de l'Àrea de Barcelona 
Badalona (Mont-roig - Ausiàs March) F 99 2 0 0 0 
Barcelona (Palau Reial) F 97 1 0 0 0 
Barcelona (parc de la Vall d'Hebron) F 99 1 0 0 0 

1 Àrees de trànsit urbà de l'Àrea de Barcelona 
Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) F 99 2 0 0 0 
Barcelona (l'Eixample) F 99 1 0 0 0 

1 Àrees industrials suburbanes de l'Àrea de Barcelona Sant Vicenç dels Horts (Àlaba) F 94 3 0 0 0 
2 Àrees de fons urbà del Vallès-Baix Llobregat Rubí (ca n'Oriol) F 99 2 0 0 0 

2 Àrees de trànsit suburbà del Vallès-Baix Llobregat 
Montcada i Reixac (pl. de Lluís Companys) F 94 1 0 0 0 
Santa Perpètua de Mogoda (Onze de Setembre) F 99 2 0 0 0 

2 Àrees de trànsit urbà del Vallès-Baix Llobregat Terrassa (Pare Alegre) F 99 1 0 0 0 
2 Àrees industrials suburbanes del Vallès-Baix Llobregat Pallejà (Roca de Vilana) F 96 2 0 0 0 
3 Àrees de fons rural del Garraf-Penedès Castellet i la Gornal (Clariana) N 8 2 0 0 0 
3 Àrees de trànsit suburbà del Garraf-Penedès Vilanova i la Geltrú (pl. de les Danses de Vilanova) F 98 1 0 0 0 
3 Àrees industrials suburbanes del Garraf-Penedès Cubelles (poliesportiu) F 98 2 0 0 0 

4 Àrees de fons suburbà del Camp de Tarragona 
Vila-seca (IES Vila-seca) N 27 2 0 0 0 
Vila-seca (RENFE) i 69 2 0 0 0 

4 Àrees de fons urbà del Camp de Tarragona Tarragona (parc de la Ciutat) F 98 1 0 0 0 

                                            
i 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. 

ii El VLh (valor límit horari per a la protecció de la salut humana) no permet que en un any se superi més de 24 hores el valor de 350 µg/m3. 
iii El VLd (valor límit diari per a la protecció de la salut humana) no permet que en un any se superi més de 3 dies el valor de 125 µg/m3. 
iv El LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 500 µg/m3 durant més de 3h seguides. 



Diòxid de sofre – SO2 
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Diòxid de sofre – SO2 
 

   Tipus % 
Mitjana 
anual 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluaciói dades (µg/m3) VLhii VLdiii LLAiv 
Nombre de superacions permeses →  24 3 3 

4 Àrees de trànsit suburbà del Camp de Tarragona Tarragona (Sant Salvador) F 99 2 0 0 0 

4 Àrees industrials rurals del Camp de Tarragona 
Alcover (Mestral) F 96 2 0 0 0 
Perafort (Puigdelfí) F 99 2 0 0 0 

4 Àrees industrials suburbanes del Camp  de Tarragona 
Constantí (Gaudí) F 94 4 0 0 0 
Tarragona (Bonavista) F 98 2 0 0 0 
Tarragona (Universitat Laboral) F 99 1 0 0 0 

5 Àrees de trànsit urbà de la Catalunya Central Manresa (pl. d'Espanya) F 97 2 0 0 0 
5 Àrees industrials suburbanes de la Catalunya Central Igualada (Virtut-Delícies) F 91 3 0 0 0 
6 Àrees de fons suburbà de la Plana de Vic Manlleu (hospital comarcal) F 99 1 0 0 0 
7 Àrees de fons urbà del Maresme Mataró (passeig dels Molins) i 78 2 0 0 0 
8 Àrees de fons rural de les Comarques de Girona Montseny (la Castanya) F 91 2 0 0 0 
8 Àrees de fons suburbà de les Comarques de Girona Sant Celoni (Carles Damm) F 99 2 0 0 0 
8 Àrees de trànsit urbà de les Comarques de Girona Girona (Escola de Música) F 94 2 0 0 0 
9 Àrees de fons rural de l'Empordà Cap de Creus (EMEP) F 99 1 0 0 0 
10 Àrees de fons suburbà de l'Alt Llobregat Berga (poliesportiu) F 99 2 0 0 0 
13 Àrees de fons rural del Prepirineu Montsec (OAM) F 96 2 0 0 0 
14 Àrees de fons rural de les Terres de Ponent Els Torms (EMEP) F 96 1 0 0 0 
14 Àrees de trànsit urbà de les Terres de Ponent Lleida (Irurita - Pius XII) F 97 2 0 0 0 
15 Àrees de fons rural de les Terres de l'Ebre L'Ametlla de Mar (deixalleria) F 93 1 0 0 0 
15 Àrees industrials rurals de les Terres de l'Ebre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (viver) F 93 1 0 0 0 

                                            
i 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 

ii El VLh (valor límit horari per a la protecció de la salut humana) no permet que en un any se superi més de 24 hores el valor de 350 µg/m3 
iii El VLd (valor límit diari per a la protecció de la salut humana) no permet que en un any se superi més de 3 dies el valor de 125 µg/m3 
iv El LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 500 µg/m3 durant més de 3h seguides 



Monòxid de carboni - CO 
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Monòxid de carboni - CO 
 

     Tipus % 
Mitjana 
anual Màxim 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluaciói dades  (mg/m3) 8h-mòbilsii VLviii 
Nombre de superacions permeses → 0 

1 Àrees de fons suburbà de l'Àrea de Barcelona 
El Prat de Llobregat (CEM Sagnier) F 99 0,4 1,1 0 
Gavà (parc del Mil·leni) F 99 0,4 0,7 0 
Viladecans (Atrium) F 95 0,3 0,8 0 

1 Àrees de fons urbà de l'Àrea de Barcelona 
Barcelona (Palau Reial) F 91 0,3 1,3 0 
Barcelona (parc de la Vall d'Hebron) F 99 0,3 0,9 0 

1 Àrees de trànsit urbà de l'Àrea de Barcelona 
Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) F 99 0,3 1,7 0 
Barcelona (l'Eixample) F 99 0,3 1,5 0 

2 Àrees de fons urbà del Vallès-Baix Llobregat Rubí (ca n'Oriol) i 82 0,4 1,3 0 
2 Àrees de trànsit suburbà del Vallès-Baix Llobregat Montcada i Reixac (pl. de Lluís Companys) F 96 0,3 0,8 0 
2 Àrees de trànsit urbà del Vallès-Baix Llobregat Terrassa (Pare Alegre) F 96 0,3 1,1 0 
3 Àrees de trànsit suburbà del Garraf-Penedès Vilanova i la Geltrú (pl. de les Danses de Vilanova) F 97 0,2 0,6 0 
4 Àrees de fons urbà del Camp de Tarragona Tarragona (parc de la Ciutat) F 99 0,2 0,6 0 
4 Àrees de trànsit suburbà del Camp de Tarragona Reus (el Tallapedra) F 95 0,2 0,9 0 
4 Àrees industrials rurals del Camp de Tarragona Alcover (Mestral) F 96 0,2 0,8 0 
5 Àrees industrials suburbanes de la Catalunya Central Igualada (Virtut-Delícies) F 96 0,3 0,9 0 
7 Àrees de fons urbà del Maresme Mataró (passeig dels Molins) F 96 0,3 0,9 0 
8 Àrees de fons rural de les Comarques de Girona Montseny (la Castanya) F 94 0,1 0,3 0 
8 Àrees de trànsit urbà de les Comarques de Girona Girona (Escola de Música) F 99 0,3 1,0 0 
13 Àrees de fons rural del Prepirineu Montsec (OAM) F 98 0,1 0,4 0 
14 Àrees de trànsit urbà de les Terres de Ponent Lleida (Irurita - Pius XII) F 98 0,2 0,9 0 
 

                                            
i 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 

ii Màxim de les mitjanes 8-horàries mòbils 
iii El VLv (valor límit per a la protecció de la salut humana sobre les mitjanes 8-horàries mòbils) no permet que les mitjanes 8-horàries superin els 10 mg/m3 
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Ozó troposfèric – O3 
 

    Tipus % Nombre de superacions  
ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluaciói dades VOPSii LLIiii LLAiv VOPVv 

 Valors que no s’haurien de superar → 25 0 0 18.000 

1 Àrees de fons suburbà de l'Àrea de Barcelona 

Barcelona (Observatori Fabra) F 96 23 0 0 17649 
El Prat de Llobregat (CEM Sagnier) F 98 3 0 0 - 
Gavà (parc del Mil·leni) F 99 24 0 0 17631 
Sant Vicenç dels Horts (Ribot - Sant Miquel) F 99 6 0 0 10601 
Viladecans (Atrium) F 97 11 0 0 12354 

1 Àrees de fons urbà de l'Àrea de Barcelona 

Badalona (Mont-roig - Ausiàs March) F 99 5 0 0 - 
Barcelona (Ciutadella) F 99 3 0 0 - 
Barcelona (Palau Reial) F 97 4 1 0 - 
Barcelona (parc de la Vall d'Hebron) F 99 6 0 0 - 

1 Àrees de trànsit urbà de l'Àrea de Barcelona 
Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) i 98 1 0 0 - 
Barcelona (l'Eixample) i 99 1 0 0 - 
Sant Adrià de Besòs (Olímpic) i 99 6 0 0 - 

2 Àrees de fons urbà del Vallès-Baix Llobregat 
Rubí (ca n'Oriol) F 98 11 0 0 - 
Sant Cugat del Vallès (parc de Sant Francesc) F 97 3 0 0 - 

2 Àrees de trànsit suburbà del Vallès-Baix Llobregat Montcada i Reixac (pl. de Lluís Companys) i 99 3 0 0 - 

2 Àrees de trànsit urbà del Vallès-Baix Llobregat 
Granollers (Francesc Macià) i 99 8 0 0 - 
Sabadell (Gran Via) i 98 3 0 0 - 
Terrassa (Pare Alegre) i 98 2 0 0 - 

3 Àrees de fons suburbà del Garraf-Penedès Vilafranca del Penedès (zona esportiva) F 98 8 0 0 15104 
3 Àrees de trànsit suburbà del Garraf-Penedès Vilanova i la Geltrú (pl. de les Danses de Vilanova) i 98 5 0 0 - 

                                            
i 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 

ii El VOPS (valor objectiu per a la protecció de la salut sobre les mitjanes 8-horàries mòbils) no permet que se superi més de 25 dies el valor de 120 µg/m3 en mitjana de 3 anys 
iii El LLI (llindar d’informació a la població sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 180 µg/m3 
iv El LLA  (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 240 µg/m3 
v El VOPV (valor objectiu per a la protecció de la vegetació sobre l’estadístic AOT40 de maig a juliol) no permet que se superi el valor 18.000 µg/(h·m3) en mitjana de 5 anys 
- No hi ha prou dades o no s’avalua en aquesta estació 
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Ozó troposfèric – O3 
 

    Tipus % Nombre de superacions  
ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluaciói dades VOPSii LLIiii LLAiv VOPVv 

 Valors que no s’haurien de superar → 25 0 0 18.000 

4 Àrees de fons suburbà del Camp de Tarragona 
Vila-seca (IES Vila-seca) N 27 0 0 0 - 
Vila-seca (RENFE) i 71 5 0 0 8798 

4 Àrees de fons urbà del Camp de Tarragona Tarragona (parc de la Ciutat) F 94 11 0 0 - 
4 Àrees de trànsit suburbà del Camp de Tarragona Reus (el Tallapedra) i 97 7 1 0 - 
4 Àrees industrials rurals del Camp de Tarragona Alcover (Mestral) i 98 22 1 0 - 
4 Àrees industrials suburbanes del Camp de Tarragona Constantí (Gaudí) i 99 8 0 0 - 
5 Àrees de trànsit urbà de la Catalunya Central Manresa (pl. d'Espanya) i 99 10 2 0 - 
5 Àrees industrials suburbanes de la Catalunya Central Igualada (Virtut-Delícies) i 98 8 0 0 - 
6 Àrees de fons rural de la Plana de Vic Tona (zona esportiva) F 99 35 0 0 26449 

6 Àrees de fons suburbà de la Plana de Vic 
Manlleu (hospital comarcal) F 98 17 0 0 19585 
Vic (estadi)* F 99 31 2 0 21741 

7 Àrees de fons urbà del Maresme Mataró (passeig dels Molins) F 97 12 0 0 - 

8 Àrees de fons rural de les Comarques de Girona 

Agullana (dipòsits d'aigua) F 100 17 0 0 15094 
Montseny (la Castanya) F 94 22 0 0 21125 
Santa Maria de Palautordera (Martí Boada) F 98 15 0 0 18500 
Santa Pau (can Jordà) F 98 6 0 0 9877 

8 Àrees de fons suburbà de les Comarques de Girona Sant Celoni (Carles Damm) F 99 16 0 0 13469 

9 Àrees de fons rural de l'Empordà 
Begur (Centre d'Estudis del Mar) F 96 23 0 0 15368 
Cap de Creus (EMEP) F 98 10 0 0 10369 

10 Àrees de fons suburbà de l'Alt Llobregat Berga (poliesportiu) F 95 12 1 0 15030 

                                            
i 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 

ii El VOPS (valor objectiu per a la protecció de la salut sobre les mitjanes 8-horàries mòbils) no permet que se superi més de 25 dies el valor de 120 µg/m3 en mitjana de 3 anys 
iii El LLI (llindar d’informació a la població sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 180 µg/m3 
iv El LLA  (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 240 µg/m3 
v El VOPV (valor objectiu per a la protecció de la vegetació sobre l’estadístic AOT40 de maig a juliol) no permet que se superi el valor 18.000 µg/(h·m3) en mitjana de 5 anys 
- No hi ha prou dades o no s’avalua en aquesta estació 
* S’han assimilat dades indicatives del model Caliope del Barcelona Supercomputing Center (BSC) entre el 19 de juliol i el 27 d’agost de 2020. Les dades resultants d’aquesta modelització mostren 
dues superacions del LLI en aquest punt de mesurament el dia 1 d’agost de 2020. 
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Ozó troposfèric – O3 
 

    Tipus % Nombre de superacions  
ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluaciói dades VOPSii LLIiii LLAiv VOPVv 

 Valors que no s’haurien de superar → 25 0 0 18.000 

11 Àrees de fons rural del Pirineu Oriental 
Bellver de Cerdanya (CEIP Mare de Déu de Talló) F 100 11 0 0 15289 
Pardines (ajuntament) F 99 17 0 0 14804 

12 Àrees de fons rural del Pirineu Occidental Sort (escola de caiac) F 99 0 0 0 8908 

13 Àrees de fons rural del Prepirineu 
Montsec (OAM) F 97 42 0 0 24015 
Ponts (Ponent) F 99 24 0 0 23001 

14 Àrees de fons rural de les Terres de Ponent 
Els Torms (EMEP) F 99 16 0 0 20854 
Juneda (Pla del Molí) F 99 8 0 0 17229 

14 Àrees de trànsit urbà de les Terres de Ponent Lleida (Irurita - Pius XII) i 99 4 0 0 - 

15 Àrees de fons rural de les Terres de l'Ebre 
Els Guiamets (camp de futbol) F 99 6 0 0 16354 
Gandesa (Creu Roja) F 99 11 0 0 17495 
La Sénia (repetidor) F 99 14 0 0 19490 

15 Àrees de fons suburbà de les Terres de l'Ebre Amposta (Sant Domènec - Itàlia) F 95 2 0 0 10585 

 

                                            
i 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 

ii El VOPS (valor objectiu per a la protecció de la salut sobre les mitjanes 8-horàries mòbils) no permet que se superi més de 25 dies el valor de 120 µg/m3 en mitjana de 3 anys 
iii El LLI (llindar d’informació a la població sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 180 µg/m3 
iv El LLA  (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 240 µg/m3 
v El VOPV (valor objectiu per a la protecció de la vegetació sobre l’estadístic AOT40 de maig a juliol) no permet que se superi el valor 18.000 µg/(h·m3) en mitjana de 5 anys 
- No hi ha prou dades o no s’avalua en aquesta estació 
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Partícules en suspensió – PM10 
 

      Tipus Tipus % Mitjana anuali P90,4ii 
Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluacióiii mesuraiv dades  (µg/m3)  (µg/m3) VLdv 
Valors que no s’haurien de superar  → 40 50 35 

1 Àrees de fons suburbà de l'Àrea de Barcelona 
Barcelona (Observatori Fabra) i A 92 14 - 3 

Sant Vicenç dels Horts (Ribot - Sant Miquel) F A 98 23 - 6 

1 Àrees de fons urbà de l'Àrea de Barcelona 

Barcelona (el Poblenou) i A 99 25 - 9 

Barcelona (Palau Reial) i A 92 16 - 3 

Barcelona (parc de la Vall d'Hebron) i A 95 16 - 6 

L'Hospitalet de Llobregat (av. Del Torrent Gornal) F A 98 23 - 6 

1 Àrees de trànsit urbà de l'Àrea de Barcelona 

Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) i A 99 22 - 6 

Barcelona (l'Eixample) i A 98 24 - 9 

Sant Adrià de Besòs (Olímpic) F A 100 21 - 7 

2 Àrees de fons suburbà del Vallès-Baix Llobregat Martorell (poliesportiu municipal) i A 45 20 - 2 

2 Àrees de fons urbà del Vallès-Baix Llobregat Rubí (ca n'Oriol) F A 99 19 - 5 

2 Àrees de trànsit suburbà del Vallès-Baix 
Llobregat 

Montcada i Reixac (pl. de Lluís Companys) i A 99 22 - 5 

Santa Perpètua de Mogoda (Onze de Setembre) F A 99 23 - 5 

2 Àrees de trànsit urbà del Vallès-Baix Llobregat 

Granollers (Francesc Macià) F A 98 25 - 8 

Sabadell (Gran Via) i A 96 24 - 6 

Terrassa (Pare Alegre) i A 99 21 - 4 

2 Àrees industrials suburbanes del Vallès-Baix 
Llobregat Montcada i Reixac (can Sant Joan) i A 95 24 - 6 

3 Àrees de fons suburbà del Garraf-Penedès Vilafranca del Penedès (zona esportiva) i A 95 16 - 5 

                                            
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 percentil 90.4 (P90.4) de les dades diàries es calcula com a indicador de la superació o no del VLd, tot i tenint en compte el nombre de dades. És a dir, 35 superacions del valor diari 50 µg/m3 

sobre un total de 365 dades (una cada dia), equival a que un 9.6% de les mitjanes diàries siguin superiors a 50 µg/m3 i, per tant, que el P90.4 sigui superior a aquest valor 
iii 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 
iv Tipus de mesura. A: automàtic (subministra una dada cada hora), M: manual (només subministra una dada cada dia) 
v El VLd (valor límit diari per a la protecció de la salut humana) no permet que les mitjanes diàries superin més de 35 dies el valor de 50 µg/m3 en un any 
- No es calcula perquè el P90.4 només s’aplica als mesuraments de tipus manual 
NOTA: en aquestes dades no s’ha restat l’estimació de la contribució de les fonts naturals (i.e. episodis d’intrusió de pols africana) 
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Partícules en suspensió – PM10 
 

      Tipus Tipus % 
Mitjana 
anuali P90,4ii 

Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d’avaluacióiii mesuraiv dades  (µg/m3)  (µg/m3) VLdv 
Valors que no s’haurien de superar  → 40 50 35 

4 Àrees de fons suburbà del Camp de Tarragona 
Vila-seca (RENFE) i A 70 25 - 14 

Vila-seca (IES Vila-seca) N A 27 13 - 0 

4 Àrees industrials suburbanes del Camp de Tarragona Tarragona (Bonavista) i A 99 15 - 3 

4 Àrees de trànsit suburbà del Camp de Tarragona Reus (el Tallapedra) F A 94 19  4 

5 Àrees de trànsit urbà de la Catalunya Central Manresa (pl. d'Espanya) i A 99 20 - 3 

6 Àrees de fons suburbà de la Plana de Vic 
Manlleu (hospital comarcal) F A 92 24 - 12 

Vic (estadi) i A 94 19 - 3 

7 Àrees de fons urbà del Maresme Mataró (passeig dels Molins) i A 96 17 - 6 

8 Àrees de fons suburbà de les Comarques de Girona Sant Celoni (Carles Damm) F A 98 18 - 5 

8 Àrees de trànsit urbà de les Comarques de Girona Girona (Escola de Música) i A 99 20 - 5 

9 Àrees de fons rural de L’Empordà Begur (Centre d'Estudis del Mar) i A 36 13 - 1 

10 Àrees de fons suburbà de l'Alt Llobregat Berga (poliesportiu) i A 98 13 - 1 

11 Àrees de fons rural del Pirineu Oriental Bellver de Cerdanya (CEIP Mare de Déu de Talló) i A 97 13 - 2 

12 Àrees de fons rural del Pirineu Occidental Sort (escola de caiac) i A 99 14 - 2 

13 Àrees de fons rural del Prepirineu Montsec (OAM) i A 98 10 - 3 

14 Àrees de fons rural de les Terres de Ponent Juneda (Pla del Molí) i A 100 18 - 10 

14 Àrees de trànsit urbà de les Terres de Ponent Lleida (Irurita - Pius XII) i A 96 21 - 9 

15 Àrees de fons suburbà de les Terres de l'Ebre Amposta (Sant Domènec - Itàlia) i A 96 17 - 3 

                                            
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 percentil 90.4 (P90.4) de les dades diàries es calcula com a indicador de la superació o no del VLd, tot i tenint en compte el nombre de dades. És a dir, 35 superacions del valor diari 50 µg/m3 

sobre un total de 365 dades (una cada dia), equival a que un 9.6% de les mitjanes diàries siguin superiors a 50 µg/m3 i, per tant, que el P90.4 sigui superior a aquest valor 
iii El tipus d’avaluació està relacionat amb el grau de 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 
iv Tipus de mesura. A: automàtic (subministra una dada cada hora), M: manual (només subministra una dada cada dia) 
v El VLd (valor límit diari per a la protecció de la salut humana) no permet que les mitjanes diàries superin més de 35 dies el valor de 50 µg/m3 en un any 
- No es calcula perquè el P90.4 només s’aplica als mesuraments de tipus manual 
NOTA: en aquestes dades no s’ha restat l’estimació de la contribució de les fonts naturals (i.e. episodis d’intrusió de pols africana) 
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Partícules en suspensió – PM2,5 
 

      Tipus Tipus % Mitjana anuali 
ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluacióii mesuraiii dades (µg/m3) 

Valor que no s’hauria de superar  → 25 

4 Àrees de fons suburbà del Camp de Tarragona 
Vila-seca   (IES Vila-seca)                             N A 27 9 

Vila-seca (RENFE) i A 70 14 

4 Àrees industrials suburbanes del Camp de Tarragona Tarragona (Bonavista)                    i A 99 9 

 

                                            
i El Valor Objectiu no permet que la mitjana anual superi el valor de 25 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 Tipus de mesura. A: automàtic (subministra una dada cada hora), M: manual (només subministra una dada cada dia) 
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Sulfur d’hidrogen – H2S 
 

   Tipus % Mitjana anual 
Nombre de 
superacions 

ZQA Representativitat Punt de mesurament d'avaluaciói dades  (µg/m3) OQAdii OQAsiii 
Nombre de superacions permeses  → 0 0 

2 Àrees de fons suburbanes del Vallès-Baix Llobregat Martorell (poliesportiu municipal) F 93 2 0 0 

4 Àrees de fons suburbà del Camp de Tarragona 
Vila-seca (IES Vila-seca) N 27 1 0 0 

Vila-seca (RENFE) i 71 1 0 0 

4 Àrees de fons urbà del Camp de Tarragona Tarragona (parc de la Ciutat) F 96 2 0 0 

4 Àrees de trànsit suburbà del Camp de Tarragona 
Reus (el Tallapedra) F 96 1 0 0 

Tarragona (Sant Salvador) F 99 1 0 0 

4 Àrees industrials rurals del Camp de Tarragona 
Alcover (Mestral) F 93 2 0 0 

Perafort (Puigdelfí) F 99 2 0 0 

4 Àrees industrials suburbanes del Camp de Tarragona 

Constantí (Gaudí) F 99 2 0 2 

Tarragona (Bonavista) F 99 1 0 0 

Tarragona (Universitat Laboral) F 92 2 0 0 

5 Àrees industrials suburbanes de la Catalunya Central Igualada (Virtut-Delícies) F 98 2 0 0 

8 Àrees de fons suburbà de les Comarques de Girona Sant Celoni (Carles Damm) F 91 1 0 0 

 
 
 

                                            
i 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 

ii El OQAd (objectiu de qualitat de l’aire de les mitjanes diàries) no permet que les mitjanes diàries superin el valor de 40 µg/m3 
iii El OQAs (objectiu de qualitat de l’aire de les mitjanes semihoràries) no permet que les mitjanes semihoràries superin el valor de 100 µg/m3  
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