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Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

3

Indicador 3.1. 
Qualitat de l’aire

Concentració de contaminants a l’aire (NO2, PM10 i PM2,5) 

Resultat: 
Concentració mitjana de NO2: 43 µg/m3 
Concentració mitjana de PM10: 28 µg/m3 
Concentració mitjana de PM2,5: 17,1 µg/m3 

Expressa la concentració mitjana de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) a l’aire. 
Per tal d’avaluar representativament la qualitat de l’aire a la ciutat, l’estructura de la xarxa de vigilància 
inclou diferents estacions de mesurament ubicades en funció de la proximitat i el gradient d’emissions 
que reben. Així, trobem: 1) estacions en carrers amb intensitats elevades o molt elevades de trànsit diari, 
2) estacions en carrers amb intensitats moderades de trànsit diari, i 3) estacions allunyades de les emis-
sions directes del trànsit, anomenades de fons urbà. A aquestes emissions properes de contaminants, cal-
dria afegir-hi la contribució d’altres emissions contaminants difuses procedents de fonts locals i regionals, 
així com l’aportació de fonts d’emissió d’origen natural.

Fórmula: 
Per a l’NO2: Mitjana global de les mesures obtingudes cada 30 minuts al llarg de 
l’any pel conjunt de les estacions on es mesura cadascun dels contaminants.
Per les partícules en suspensió: Mitjana global de les mesures diàries obtin-
gudes al llarg de l’any pel conjunt de les estacions on es mesura cadascun 
dels contaminants.

Unitat:
µg/ m3

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Memòria de Qualitat de l’Aire, any 2014. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Valors de referència:
Norma:
Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a Europa
RD 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Guies de qualitat de l’aire. Organització Mundial de la Salut.

Rellevància internacional:
Inclòs en els indicadors comuns europeus de sostenibilitat local: qualitat de l’aire local
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles (PM10 i PM2,5)
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de les comunitats

Sistema d’indicadors d’anatomia de la ciutat de la iniciativa City Protocol.
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Resultat

NO2. La concentració mitjana de diòxid de ni-
trogen (NO2) a l’aire de la ciutat és de 43 µg/m3. 
Respecte aquesta mitjana global de ciutat, existei-
xen diferències entre les estacions urbanes de la 
xarxa de vigilància. La concentració mitjana anual 
de totes les estacions de trànsit intens i d’algunes 
de trànsit moderat i de fons urbà supera el valor lí-
mit anual de la UE i el nivell de referència de l’OMS 
(Eixample amb 56 µg/m3, Gràcia – Sant Gervasi 
amb 54 µg/m3, Poblenou amb 45 µg/m3 i Ciutade-
lla amb 42 µg/m3) (figura 1). En algunes d’elles tam-
bé s’han produït superacions del valor límit horari  
(200 µg/m3), a les estacions de Gràcia-Sant Gervasi 
i a Palau Reial, no superant-se les 18 hores perme-
ses per la normativa.

PM10. La concentració mitjana anual de partí-
cules en suspensió de diàmetre inferior a 10 mi-
cres (PM10) a l’aire de la ciutat és de 28 µg/m3, per 
sota del valor límit anual de 40 µg/m3 establert per 
la CE (figura 2), però superior al valor de referèn-
cia de l’OMS (20 µg/m3). En totes les estacions 
es compleix el valor límit anual però es supera el 
valor de referència de l’OMS (20 µg/m3) tant a les 
estacions de trànsit com de fons urbà. Els valors 
màxims registrats han estat 31 µg/m3 en estacions 
tant de trànsit intens com de fons urbà, i 29 µg/m3 

en les de trànsit moderat. L’Informe de qualitat 

de l’aire de la ciutat de Barcelona 2014 corre-
laciona aquesta distribució dels valors amb 
la importància de la contribució d’altres fonts 
d’emissió diferents del trànsit per aquest con-
taminant (ASPB, 2016). Pel que fa al valor mitjà 
diari, en cap de les estacions de trànsit se su-
pera el valor límit horari (Vld 50 µg/m3) en més 
de 35 dies a l’any. Les estacions que més vega-
des han superat aquest valor han estat Plaça 
Universitat (22 vegades), IES Verdaguer (21 ve-
gades), Eixample i Poblenou (20 vegades).

PM2,5. Pel que fa la concentració de partícu-
les en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 mi-
cres (PM2,5), la mitjana anual de la ciutat és de 
17,1 µg/m3, per sota del valor límit de la UE pel 
2015, que és de 25 µg/m3 (figura 2), però superior 
al nivell de referència de la OMS (10 µg/m3). Les 
estacions urbanes de la xarxa de vigilància amb 
valors més elevats són les situades en zones de 
trànsit intens (Plaça Universitat amb 20 µg/m3 

i Eixample amb 19 µg/m3). Dues de les estacions 
de fons urbà presenten el valor més baix registrat 
(15 µg/m3). En totes les estacions es compleix 
el valor límit anual per a l’any 2015 (25 µg/m3), 
i fins i tot el valor límit anual previst per a l’any 
2020 (20 µg/m3), però no s’assoleix el nivell de 
referència de l’OMS.
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Figura 1. Nivells de NO2  
per estacions, 2015.
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Figura 2. Nivells de PM10 i PM2,5 per estacions, 2015.

Figura 3. Variació interanual de la mitjana anual de NO2, PM10 i 
PM2,5, 2014-2015.
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Les concentracions mitjanes globals de la 
ciutat de NO2, PM10 i PM2,5 han augmentat res-
pecte l’any 2014 (+10,3%, +12% i +16,3% res-
pectivament). 

Pel que fa la variació interanual per estacions, 
s’han incrementat els nivells de NO2 , les partí-
cules PM10 i les partícules més fines (PM2,5) d’una 
forma general a totes les estacions de la ciutat.

Nota: En el gràfic es mostra el valor limit anual de PM2,5 pel 2015 (25 µg/m3). Per PM10 el valor limit diari es permet 
superar fins a 35 dies a l’any. El nivell de referència de l’OMS és de 20 µg/m3 de mitjana anual per a les PM10 i de 
10 µg/m3 per a les PM2,5. El valor de referència de l’OMS per al màxim diari és 50 µg/m3 per a les PM10 i de 25 µg/m3 
per a les PM2,5.
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Tendència 

Les concentracions mitjanes anuals de NO2, 
PM10 i PM2,5 de l’any 2015 trenquen la tendència 
de disminució progressiva d’aquests contami-
nants i mostren un repunt que les situa a valors 
propers al de l’any 2012. 

Pel que fa al NO2 , per a tot el període com-
près entre els anys 2001 i 2015, es supera el 
valor límit de protecció de la salut de la UE i el 
nivell de referència de l’OMS a les estacions de 
trànsit molt intens, i també d’una forma signi-
ficativa i general a l’estació de trànsit moderat 
de Poblenou i a la de fons urbà de Ciutadella 
(ASPB, 2016). Pel que fa a les PM10, destaca el 
fet que, tot i que es continua complint el nom-
bre de superacions permeses del valor límit dia-
ri (50 µg/m3), en totes les estacions augmenta el 
número de superacions, la qual cosa interromp 
la possible tendència de disminució iniciada 

l’any 2013. Si bé es compleix el valor límit 
anual de la CE a totes les estacions, es su-
pera el valor de referència anual de l’OMS 
tant a les estacions de trànsit com de fons 
urbà. La concentració de PM2,5 es manté 
per sota dels valors límit anuals fixats per 
la UE per al 2015 (25µg/m3) i per a l’any 2020 
(20µg/m3), però es superen els nivells de re-
ferència de l’OMS.

Nota: Els valors límit s’utilitzen per calcular els resultats en 
els punts de mesura però no per obtenir el valor de la mi-
tjana global de la ciutat. Tot i això, s’ha considerat d’interès 
mostrar-los en aquest gràfic per tenir-los en compte com a 
orientació en la interpretació de la tendència. 

Figura 4. Tendència de la concentració mitjana anual de NO2, PM10 i PM2,5,2001-2015.
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gui de fonts externes a l’àmbit en dificulta la 
reducció, si bé la contribució del sector viari 
en un 20% de la seva concentració segueix 
plantejant oportunitats de gestió del trànsit i 
la circulació a Barcelona. 

Per saber-ne més:

A Barcelona: Informe d’avaluació de la quali-
tat de l’aire a la ciutat de Barcelona. Any 2015 
Agència de Salut Pública, 2016.

Pla de millora de la qualitat de l’aire a Barce-
lona (PMQAB). Hàbitat Urbà, Ajuntament de 
Barcelona, 2015

Pla de millora de la qualitat de l’aire a les zo-
nes de protecció especial de l’ambient atmos-
fèric, Direcció General de Qualitat Ambiental, 
Generalitat de Catalunya, 2015.

Al món: Impacte sanitari de la contaminació de 
l’aire. Organització Mundial de la Salut. 2015. 

Reptes i oportunitats

L’augment de les concentracions de NO2 en 
el conjunt d’estacions posa de manifest que 
aquest problema no està restringit als entorns 
amb més intensitat de trànsit. Amb l’objectiu 
de reduir les concentracions de NO2 a l’aire 
de Barcelona (altrament conegut com a nivell 
d’immissió) i assolir els nivells de contaminació 
normatius de la UE i els nivells de referència de 
l’OMS, cal aconseguir la seva reducció en les 
seves fonts d’emissió, que poden estar situa-
des dins o fora del municipi. El fet que el trans-
port terrestre constitueixi l’activitat que més 
contribueix als nivells d’immissió del NO2 se-
gons l’inventari d’emissions elaborat l’any 2013 
(59,9%) planteja la necessitat de seguir priorit-
zant mesures per a la seva reducció. La dismi-
nució del trànsit i pacificació de l’espai públic, 
la promoció de l’ecomobilitat i la renovació del 
parc automobilístic continuen constituint una 
oportunitat per reduir la concentració d’aquest 
contaminant. 

Pel que fa a les PM10, el fet que entre el 
61,8% i el 87,5% de la seva concentració provin-

http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/07/Informe_Qualitat_Aire_2015.pdf
http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/07/Informe_Qualitat_Aire_2015.pdf
http://habitaturba.bcn.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf
http://habitaturba.bcn.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2015/docs/Resum1PAMQAMaster6_5-de-juny.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2015/docs/Resum1PAMQAMaster6_5-de-juny.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2015/docs/Resum1PAMQAMaster6_5-de-juny.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_75-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_75-sp.pdf

