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Visita B+S: “L’aire que es respira a Barcelona” 
Article elaborat per Lídia Cañas, Técnica de suport a la recerca Clima. Programa de Clima i  salut d’ISGlobal  

 

El divendres 3 de maig vàrem realitzar la visita a una cabina de control atmosfèric integrada dins 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). La funció de la XVPCA és 
vigilar la qualitat de l'aire, és a dir, obtenir els nivells de concentració a l'aire dels principals 
contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures que s'obtenen, dur a terme 
les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la contaminació 
atmosfèrica.  

Aquesta Xarxa d’estacions de mesura compta amb estacions repartides a diferents punts de la 

ciutat de Barcelona, l’àrea metropolitana i les poblacions adjacents: 
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En concret, nosaltres vàrem realitzar la visita a l’estació ubicada a  la Vall d’Hebron, una estació 

de fons (situada en una zona no afectada directament per fonts emissores i que és 

representativa d’una gran extensió de territori).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta estació es prenen mesures dels següents contaminants: O3, NOx, PM2.5 i PM10, VOCs, 

CO, SOx, mitjançant equips de mesures manuals i automàtics. Els equips manuals són aquells 

aparells que permeten obtenir una mostra en el lloc de mesurament, que posteriorment és 

analitzada en un laboratori especialitzat (filtres PM2.5 i filtres PM10, VOCs). Els equips automàtics 

(o analitzadors), tenen el gran avantatge respecte dels manuals que ells mateixos realitzen les 

anàlisis. Per tant, es fan automàticament i en temps real (O3, CO, NOx i SOx). 
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Aquests aparells aspiren aire a cabal constant durant un temps conegut a través del manifold. 
Aquest aire es fa passar per un filtre que reté les partícules i posteriorment per un sistema de 
detecció diferent per a cada tipus de contaminant que es desitja mesurar. Com que es coneix la 
quantitat d'aire que entra a l'equip de mostreig, es pot calcular la concentració del contaminant 
en qüestió. La calibració dels equips de mesura es realitza cada 3 mesos i 1 cop l’any es fa la sev 
revisió exhaustiva. 
 
 
Partícules en suspensió (PM2.5 i PM10): 

 Partícules sòlides i/o líquides que entren a l'atmosfera procedents de fonts naturals i 
antropogèniques. 

 PM10 fracció de la matèria particulada en suspensió que passa a través d'un capçal 
selectiu de 10 µm de mida. 

 PM2.5: fracció de la matèria particulada en suspensió que passa a través d'un capçal 
selectiu de 2.5 µm de mida. 
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Fonts emissores antropogèniques: 

 Trànsit 

 Fonts estacionàries de combustió: calefacció domèstica, industria, incineració de residus 
industrials i urbans i centrals tèrmiques de combustibles fòssils. 

 
Mètode de mostreig i mesura: 

 Captadors d’alt volum (30 m3/h) 

 1 filtre/dia 

 PM10  i PM2.5 es quantifiquen mitjançant tècniques gravimètriques al laboratori.  

 Gravimetria (PM10): equip de mostreig que realitza mesures in situ en paral·lel als filtres. 

 Anàlisi químic dels filtres als laboratoris de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(Metalls pesants, Hidrocarburs aromàtics policíclics, Benzopirè) 
o Metalls pesants: determinació per digestió àcida i espectrometria 
o Benzopirè: determinació per cromatografia 
o HAPs:  Aspiració amb cartutx adsorbent i determinació per cromatografia de gasos 

Equips de captació/mesura: 
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Ozò (O3):  

 Gas incolor i d'olor agradable 
 Molt oxidant i irritant 

Fonts emissores antropogèniques: 

 És un contaminant secundari, és a dir, no és emès per cap focus 
 D'origen fotoquímic, és a dir, es forma per l'acció de la llum solar i en presència d'òxids de 

nitrogen i hidrocarburs 

Mètode de mostreig i mesura: 

 Fotometria ultraviolada 

Equip de mesura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diòxids de sofre (SOx): 

 Gas incolor i d'olor forta i sufocant 
 En una atmosfera humida es transforma en àcid sulfúric i causa la deposició àcida 
 A partir de concentracions >0.1 ppm es produeix una important reducció de la visibilitat 

Fonts emissores antropogèniques:  

 Refineries de petroli 
 Transport: principalment vehicles de gasoil 
 Centrals tèrmiques 
 Combustió de carburants: líquids i sòlids 
 Cimenteres 
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Mètode de mostreig i mesura: 

 Fluorescència ultraviolada 

Equips de captació/mesura: 

 

 

 

 

 

 

 
Òxids de nitrògen (NOx) 

 Gas de color amarronat i d'olor irritant 
 Tòxic a altes concentracions 
 Intervé en la formació de la boira fotoquímica 

Fonts emissores antropogèniques:  

 Transport 
 Centrals tèrmiques 
 Combustió de carburants: gas natural, líquids i sòlids 
 Incineradores 
 Cimenteres 
 Fàbriques de vidre 
 Refineries 

Mètode de mostreig i mesura: 

 Quimioluminescència 
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Equips de captació/mesura: 

 

 

 

 

 

 

 
Monòxid de carboni (CO): 

 Gas inodor i incolor 
 Tòxic a altes concentracions i a exposicions curtes de temps 
 Gran indicador del trànsit 

Fonts emissores antropogèniques:  

 Transport: principalment vehicles de gasolina 
 Centrals tèrmiques 
 Combustió de carburants: gas natural, líquids i sòlids 
 Incineradores 
 Cremacions agrícoles 
 Refineries 
 Cimenteres 
 Fàbriques de vidre i de ceràmica 

Mètode de mostreig i mesura: 

 Espectrometria infraroja no dispersiva (IRND) 

 
 
Compostos Orgànics Volàtils (VOCs): 

Constitueixen un grup de compostos que es caracteritzen per tenir dos o mes anells aromàtics 
formats integrament per carboni i hidrogen. Les propietats fisicoquímiques varien 
considerablement i depenen de cada compost en concret. Algun són semivolàtis la qual cosa fa 
que es distribueixin entre l'aire, l'aigua i el sòl seguint fenòmens de deposició i revolatilització. 
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Fonts emissores antropogèniques:  

 Industrials: processos de fosa, producció d'alumini primari i conservació de la fusta. 
 Domèstiques: associada a combustibles fòssils (fusta i carbó). 
 Trànsit. 
 Agricultura. 

Mètode de mostreig i mesura: 

 1 filtre (cartutx)/dia 

 determinació per cromatografia 

 
Equips de captació/mesura: 

 

 

 

 

 

 

 

Els equips de l’estació es calibren cada 3 mesos i 1 cop l’any es fa la revisió a fons dels 
instruments de captació i mesura.  

Fonts 

http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/web/ZQA/1_zona_bcn.pdf 
 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/la_contaminacio_atmosferica/principals_conta
minants/index.html 

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/content/qualitat-de-laire-0 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/xarx
a_de_vigilancia_i_previsio_de_la_contaminacio_atmosferica__xvpca/conceptes_clau/metodes_mostreig_i_mesura.
pdf 
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