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Vigilància de la qualitat 
de l’aire 
 

La vigilància de la qualitat de l’aire a Catalunya 

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a 
Catalunya va ser creada per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per 
l'Ordre de 20 de juny de 1986, i adscrita administrativament al Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (1). La 
XVPCA té l’objectiu de conèixer l’estat de la qualitat de l’aire a les diferents zones 
del territori català mitjançant la detecció de les concentració dels contaminants a 
l’aire.  

La XVPCA de Catalunya s’organitza funcionalment mitjançant un Centre Receptor i 
Coordinador de Dades (Generalitat de Catalunya) i diversos Centres d’Anàlisis. En 
el municipi de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (en endavant 
ASPB) actua com a centre d’anàlisi que gestiona les diferents estacions de mesura 
de la ciutat, avalua i elabora els informes periòdics sobre la qualitat de l’aire a la 
ciutat (2).   

L'avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient està regulada per la Directiva 
96/62/CE i les successives directives filles, que queden recollides al Reial decret 
102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire (veure secció de normativa 
aplicable). Aquesta normativa estableix els contaminants a avaluar, el nombre de 
punts a mesurar, la ubicació dels punts de mostreig, el mètodes de referència de 
mostreig i anàlisi, així com altres criteris tècnics. L’avaluació de la qualitat de l’aire 
en una zona determinada es realitza a través d’una xarxa de vigilància composta 
per diferents punts de mesurament ubicats en funció de les condicions d’emissió i 
de dispersió dels contaminants característics d’un territori, responent a una 
avaluació harmonitzada a nivell europeu.  

El Departament de Medi Ambient com a organisme competent, va dividir l’any 
2002 el  territori de Catalunya en 15 zones de qualitat de l’aire equivalent (ZQA). La 
delimitació de les ZQA a Catalunya s’ha realitzat tenint en compte les condicions de 
dispersió dels contaminants, que depenen bàsicament de la climatologia i 
l'orografia, i considerant les emissions existents (1). Els nivells mesurats a cada 
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ZQA són representatius dels nivells de fons de tota l’àrea que la comprèn, i la 
superfície de cada zona és homogènia respecte a l’orografia, la climatologia, la 
densitat de població i el volum d’emissions industrials i de trànsit (1). Per tant, per 
avaluar la qualitat de l’aire a Catalunya no cal mesurar en tots els seus punts, sinó 
que n’hi ha prou amb disposar de dades per a cada tipus d’àrea dins d’una ZQA, ja 
que dues àrees del mateix tipus i dins una mateixa zona tindran nivells d’immissió 
equivalents. 

 

La vigilància de la qualitat de l’aire a Barcelona 

Per dissenyar l’estructura de la xarxa d’estacions fixes de mesurament d’una ZQA 
cal seguir els requeriments establerts per la normativa europea. Aquests criteris 
establiran el nombre mínim de punts de mesurament, així com la seva ubicació. En 
el cas de la ciutat de Barcelona, està incorporada a la ZQA 1. Àrea de Barcelona, que 
inclou un total de 19 municipis, 343 Km2 i 2.866.223 habitants (figura 1). 

Figura 1. Zona de Qualitat Aire 1. Àrea de Barcelona. Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya 
(https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/xarxa_de_vigilanci
a_i_previsio_de_la_contaminacio_atmosferica_xvpca/zones_de_qualitat_de_laire_zqa/  
 

 

L’estructura mínima per a la ZQA1 és de 8 estacions de mesurament: 2 de fons 
urbà, 2 de fons suburbà i 4 de trànsit. No s’inclouen les zones industrials com el 
Port de Barcelona que tenen un tractament específic. Tanmateix, per atendre 
l’especificitat i magnitud de la ciutat, la ciutat de Barcelona disposa d’una xarxa de 
vigilància ampliada.   

L’estructura actual de la xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la 
ciutat disposa de 10 punts de mesurament fix (veure taula 1 i figura 2). Les 
estacions fixes de mesura es classifiquen segons: 
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- Estacions de trànsit, que mesuren els nivells de contaminació relacionats 
amb la influència propera de les emissions del trànsit d’un o diversos 
carrers de la ciutat. 

- Estacions de fons, que mesuren els nivells de contaminació de la ciutat 
produïts per les emissions de diversos orígens, una vegada s’han barrejat, i 
sense que estiguin afectats per cap via principal (>10.000 vehicles/dia) en 
un radi de 300 metres ni per cap altra font puntual d’emissió propera. 

 

Taula 1. Estacions fixes de la xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire de Barcelona. 2022. 

Estació Classificació  Tipus estació1 Contaminants mesurats2 

  Eixample Trànsit Automàtica NO2; PM10; PM2,5; O3; SO2, 
COV; metalls i HAP 

Gràcia-Sant Gervasi Trànsit Automàtica NO2; PM10; PM2,5; O3; SO2, 
COV; metalls i HAP 

Poblenou Fons Automàtica NO2; PM10; PM2,5; O3; SO2, 
COV; metalls i HAP 

Sants Fons Automàtica NO2; PM10; metalls i HAP 

Palau Reial Fons Automàtica NO2; PM10; PM2,5; O3 i SO2  

Ciutadella Fons Automàtica NO2 i O3 

Vall d’Hebron Fons Automàtica NO2; PM10; PM2,5; O3; SO2, 
COV; metalls i HAP 

Plaça Universitat Trànsit Manual PM10; PM2,5; metalls i HAP 

Zona Universitària Fons Manual PM10; PM2,5; metalls i HAP 

IES Verdaguer Fons Manual PM10; metalls i HAP 
1En funció dels equips de mesurament (automàtics o manuals). 2COV (Compostos orgànics volàtils). Fracció BTEX: 
benzè, toluè, etilbenzè i xilens. Metalls: Arsènic (As), cadmi (Cd) i níquel (Ni). HAP (hidrocarburs aromàtics 
policíclics): benzo(a)pirè, Fluorantè, Pirè, Benzo(a)antracè, Crisè, Benzo(b)fluorantè, Benzo(j)fluorantè, 
Benzo(k)fluorantè, Di-benzo(a,h)antracè, Benzo(g,h,i)perilè i Indè(1,2,3,c,d)pirè. 

 

L’avaluació de la qualitat de l’aire, d’acord amb la normativa aplicable, es realitza 
amb les dades recollides en punts de mesurament fix adscrits a la XVPCA. Les 
mesures de la xarxa de vigilància són representatives de les diferents situacions 
d’emissió i dispersió dels contaminants atmosfèrics que podem trobar en els 
carrers de la ciutat. Així, les mesures d’una única estació de control atmosfèric no 
representen la qualitat de l’aire de tot un districte o barri, sinó que són 
representatives de la contaminació en les diferents tipologies de carrers de la 
ciutat, amb més o menys trànsit.  És per això que parlem d’estacions de trànsit i 
d’estacions de fons. Per tant, els nivells mesurats en el conjunt de la xarxa de 
vigilància responen a diferents realitats de contaminació i acaben representant les 
diferents situacions de contaminació que podem trobar a la ciutat de Barcelona. 
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Figura 2. Localització de les estacions fixes de la xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona. 
Actualització 2022.  

  

 

Avaluacions addicionals a la xarxa de vigilància de 
Barcelona 

Complementàriament a la xarxa d’estacions fixes de la vigilància de la qualitat de 
l’aire a la ciutat, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 
realitzen estudis i avaluacions addicionals per aprofundir en el coneixement dels 
contaminants atmosfèrics a la ciutat.  

Es disposen de dues unitats mòbils de control atmosfèric dotades d’analitzadors i 
captadors manuals que compleixen els mateixos requisits normatius de les 
estacions fixes.  Amb aquestes unitats mòbils es realitzen estudis d’alta qualitat 
dels nivells de contaminació en diferents punts de la ciutat on no es disposen 
d’estacions fixes i estudis de l’impacte sobre la qualitat de l’aire de diferents 
actuacions i intervencions urbanístiques de rellevància.   

Es disposa també de mètodes d’anàlisi indicatius de la mesura dels nivells de 
diòxid de nitrogen (NO2) (difusors passius) a la ciutat, que permeten fer estudis 
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d’un abast territorial ampli. Els difusors passius permeten mesurar la mitjana de 
NO2 durant un període aproximat de 15 dies i comparar la concentració d’aquest 
contaminant en diferents trams de la ciutat al mateix temps. Els resultats dels 
estudis es verifiquen i s’ajusten estadísticament amb els nivells mesurats pels 
analitzadors de referència instal·lats a les estacions fixes o a les unitats mòbils.  

El model d’immissions de l’Ajuntament de Barcelona  

L’Ajuntament de Barcelona disposa del model ADMS-Urban del CERC (Cambridge 
Environmental Research Consultants), per estimar la concentració dels 
contaminants (immissió) procedents de qualsevol font d’emissió, incloent les 
emissions del trànsit, industrials, del sector domèstic, comercial, aeroports o els 
vaixells. El model incorpora la informació de l’inventari d’emissions (trànsit, port, 
aeroport, sector serveis, indústria, generadors d’energia, àmbit domèstic, etc.), les 
dades meteorològiques, l’orografia, el disseny urbà i la contaminació de fons 
regional.  

El resultat del model és l’estimació dels nivells de contaminació en cada tram de 
carrer de la ciutat pels principals contaminats (diòxid de nitrogen, NO2, i les 
partícules en suspensió, PM10 i PM2,5). El model es calibra i es corregeix amb les 
concentracions ambientals mesurades per les estacions fixes de la xarxa de 
vigilància, conjuntament amb les dades obtingudes amb els estudis realitzats amb 
les unitats mòbils i els difusors passius. El resultat és un mapa d’alta resolució de 
les concentracions mitjanes anuals d’aquests contaminants a tots els trams de 
carrer de la ciutat. Aquestes estimacions són consultables online a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Barcelona (3). En les figures 3-5 es mostren els mapes de les 
mitjanes anuals per al 2021 per a l’NO2 i per a les partícules PM10. 
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Figura 3. Nivells d’immisió d’NO2 a la ciutat de Barcelona. Any 2021. Font: Departament d’Avaluació i 
Gestió Ambiental. Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental. Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 4. Nivells d’immisió de PM10 a la ciutat de Barcelona. Any 2021. Font: Departament d’Avaluació 
i Gestió Ambiental. Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental. Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 5. Nivells d’immisió de PM2,5 a la ciutat de Barcelona. Any 2021. Font: Departament d’Avaluació 
i Gestió Ambiental. Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental. Ajuntament de Barcelona.  
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 La qualitat de l’aire a 
Barcelona 
 

L’ASPB avalua la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona, a través de les mesures 
dels contaminants atmosfèrics de la xarxa d’estacions de mesurament ubicades a 
la ciutat, adscrites a la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica 
de Catalunya (Apartat 1). L’avaluació de la contaminació atmosfèrica es realitza 
d’acord amb la Directiva 2008/50/CE i el Reial decret 102/2011 que estableixen els 
contaminants a avaluar i els valors límit o objectius establerts per a la protecció de 
la salut i del medi ambient. Aquesta avaluació normativa es complementa amb la 
comparació dels nivells mesurats respecte els nivells guia establerts per 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la protecció de la salut de la 
població.   

El diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules PM10 i PM2,5 són contaminants crítics a la 
ciutat ateses les superacions del límits normatius de la UE i dels nivells guies 
recomanats per l’OMS.  

Diòxid de nitrogen, NO2 

El NO2 és un contaminant molt relacionat amb les emissions del trànsit a la ciutat. 
S’estima que el 60% de la concentració d’aquest contaminant a l’aire de la ciutat 
prové del trànsit (4). Aquesta elevada correlació fa que els nivells de les estacions 
properes al trànsit siguin de mitjana aproximadament un 50% més elevats 
respecte a les estacions de fons urbà, més allunyades de les emissions directes del 
trànsit. 

L’evolució de la mitjana anual des de l’any 2000 mostra el descens de les 
concentracions de NO2 durant la darrera dècada, sobretot en les estacions de 
trànsit (veure figura 6). Tanmateix, durant el període 2013-2019 s’observa una 
estabilitat de les concentracions de NO2. Les mitjanes anuals de NO2 a les 
estacions de trànsit com les de fons es troben molt per sobre del valor guia de 
l’OMS (10 µg/m³) durant tot el període d’estudi (fig. 5). Les mitjanes anuals de NO2 
a les estacions de trànsit es troben també per sobre del límit anual normatiu 
establert per la UE (40 µg/m³), excepte en els dos últims anys de pandèmia (2020-
2021).  
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Figura 6. Evolució temporal de la mitjana anual agregada per estacions de trànsit i de fons de NO2 
(en µg/m³) pel període 2000-2021. 

Nota: els intervals indiquen les mitjanes anuals màximes i mínimes mesurades. 

  

Durant els dos darrers anys (2020 i 2021) les mitjanes anuals de NO2 han disminuït 
considerablement, degut al descens important de la mobilitat motoritzada per les 
restriccions de la pandèmia de la COVID-19 (figura 6). Aquests dos darrers anys, la 
mitjana de les estacions de trànsit pesenten uns nivells equivalents a la mitjana de 
les estacions de fons urbà previs a la pandèmia. 

Les dades acumulades de 2022 mostren l’increment dels nivells de NO2 de manera 
generalitzada a la ciutat (figura 7a), i les mitjanes del període gener-agost, indiquen 
que es torna a superar de nou del valor límit anual de la UE (40 µg/m3) als entorns 
de trànsit intens, on la mitjana acumulada a l’estació de l’Eixample durant aquest 
període és de 43,1 µg/m3. Així mateix, les concentracions de NO2 durant el 2022 
queden molt lluny del nou valor guia de protecció de la salut per aquest 
contaminant a totes les estacions de la ciutat (10 µg/m3).  

Aquest increment de les concentracions a la ciutat s’atribueix al retorn a la 
normalitat pre-pandèmica i a l’aixecament de les restriccions de mobilitat durant el 
2022. En el cas de l’NO2, contaminant molt relacionat amb les emissions del trànsit 
a la ciutat, la comparació respecte a les dades 2021 mostra que s’han incrementat 
els nivells de mitjana un 22% durant aquest 2022. Tanmateix, les concentracions 
2022 no s’han recuperat completament respecte al nivells pre-pandèmics (mitjana 
2016-2019) i segueixen un 22% de mitjana més baixes (figures 7a i 7b).  
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Figura 7a. Concentració d’NO2 (mitjanes mensuals, en µg/m3) a les estacions de trànsit de la ciutat 
durant el 2022 i el període pre-pandemia (2016-2019). 
 

 
 
Figura 7b. Concentració d’NO2 (mitjanes mensuals, en µg/m3) a les estacions de fons urbà de la ciutat 
durant el 2022 i el període pre-pandemia (2016-2019). 
 

 
 

L’elevada correlació d’aquest contaminant amb les emissions del trànsit fa que els 
perfils diaris i setmanals de l’NO2 presentin pics de concentració diaris en les hores 
de major intensitat de trànsit (figures 8 i 9) i en dies feiners (figures 10 i 11). Les 
concentracions disminueixen de mitjana un 27% durant el cap de setmana. Tot i 
aquest descens, no es compleix el nivell recomanat per l’OMS  (10 µg/m3) cap dia 
de la setmana. 
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Figura 8. Mitjana horària agregada de NO2 (en µg/m³) a les estacions de trànsit per als anys 2020 i 
2021 i per al període 2016-2019. 

Nota: els intervals indiquen les mitjanes horàries màximes i mínimes mesurades. 
 

Figura 9. Mitjana horària agregada de NO2 (en µg/m³) a estacions de fons urbà per als anys 2020 i 
2021 i per al període 2016-2019. 

Nota: els intervals indiquen les mitjanes horàries màximes i mínimes mesurades. 
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Figura 10. Mitjana diària agregada per estacions de trànsit de NO2 (en µg/m³) per als anys 2020 i 
2021 i per al període 2016-2019. 

 
Nota: els intervals indiquen les mitjanes diàries màximes i mínimes mesurades. 

Figura 11. Mitjana diària agregada per estacions de fons urbà de NO2 (en µg/m³) per als anys 2020 i 
2021 i per al període 2016-2019. 

 
Nota: els intervals indiquen les mitjanes diàries màximes i mínimes mesurades. 
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Distribució espacial i exposició a l’NO2 

A banda de l’avaluació realitzada amb les estacions fixes de la XVPCA, amb el mapa 
d’alta resolució de qualitat de l’aire de la ciutat (veure apartat anterior, figures 3-5) 
podem estimar l’exposició real de la ciutadania de Barcelona. Tot i la disminució de 
la contaminació detectada durant el període 2020-2021, s’estima que l’any 2020 un 
2% dels trams lineals de la ciutat es situaven per sobre del valor límit de la UE i un 
6% del total l’any 2021 (per més informació, veure informes anuals qualitat de l’aire 
a Barcelona, referència 5). Amb l’increment actual detectat al 2022, es podrien 
assolir nivells més semblants a l’any 2019, quan es superava el límit legal de 40 
µg/m3 en el 21% del trams de carrers (5). Així mateix, s’estima que cap tram de 
carrer de la ciutat compleix el nou valor guia anual de l’OMS (10 µg/m3). 

A partir del mapa d’alta resolució de la contaminació als carrers de la ciutat i el 
padró de població, es pot estimar el nivell d’exposició a la contaminació de cada 
persona de la ciutat segons l’adreça del seu habitatge. A partir d’aquestes dades, 
s’ha calculat la mitjana de la concentració anual de NO2 ponderada per la població 
a la ciutat i per cadascun dels deu districtes. D’aquesta manera, la mitjana 
poblacional de contaminació (o mitjana ponderada per població)  té en compte la 
distribució dels habitants dins la ciutat, que en el cas de Barcelona es caracteritza 
per tenir més densitat de població al centre de la ciutat que en parts perifèriques 
com Collserola.   

Es presenten els nivells d’exposició a l’NO2 per al 2021 i es comparen amb els 
nivells d’exposició del 2020, quan va començar la pandèmia per COVID-19. També 
es realtiza la comparació amb els nivells del període 2018-2019, previs a la 
pandèmia, i que representen els nivells habituals de contaminació a la ciutat.  

La mitjana poblacional de NO2 per tota la ciutat de Barcelona va ser de 27 µg/m3 
durant el 2021, gairebé igual que el 2020, quan va ser de 28 µg/m3. Aquests valors 
dels anys afectats per la pandèmia, són un 28% menors que els anys anteriors 
amb una mitjana poblacional de 39 µg/m3 (anys 2018-2019). A la figura 12 es 
mostra els valors d’exposició a NO2 a cada districte i en el conjunt de la ciutat 
durant aquests anys. Tot i la forta reducció durant els últims 2 anys de pandèmia, 
l’exposició a NO2 a la ciutat continua estan molt per sobre del valor guia de 
protecció de la salut de l’OMS de 10 µg/m3.  

En la majoria de districtes, la mitjana poblacional de NO2 del 2021 ha estat similars 
a la del 2020, amb l’excepció del districte de l’Eixample ha tingut una recuperació 
més elevada que la resta de la ciutat (figura 12).  
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Figura 12. Mitjanes poblacionals de NO2 (µg/m3) als districtes de Barcelona i al total de la ciutat 
durant el període 2018-2019, l’any 2020 i l’any 2021.  

 Nota: Els intervals indiquen la desviació estàndard.   

 

D’altra banda, a la figura 13 es mostra el percentatge de població exposada a 
diferents intervals de concentració de NO2, així com el percentatge de la població 
de Barcelona que s’exposa a nivells de NO2 superiors al límit legal de la UE (40 
g/m3) i el que s’exposa a concentracions superiors a valor guia recomanat per 
l’OMS (10 g/m3). El 5% de la població ha estat exposada a nivells per sobre del 
límit legal de NO2 durant el 2021. Amb els nivells de contaminació pre-pandèmics, 
els 35% de la població de Barcelona quedava exposada a nivells de NO2 superiors 
al límit legal de la UE. Aquest percentatge varia molt entre districtes, però arriba a 
afectar al 94% de la població del districte de l’Eixample (6).  

 

 

 

 

 



18 
 
 

Figura 13. Percentatge de població exposada a diferents intervals de NO2 (µg/m3) durant el període 
2018-2019, l’any 2020 i l’any 2021.  

  

 

Partícules PM10 

Les partícules PM10 són una mescla heterogènia de diferents contaminants 
procedents de diverses fonts d’emissió (trànsit, activitat portuària, obres, indústria, 
agricultura i ramaderia, resuspensió del sòl, episodis d’intrusió de pols africana o 
aerosols marins) i poden tenir un origen primari, si s’emeten directament d’una 
font d’emissió, o secundari, quan es formen a partir de reaccions entre diferents 
gasos o partícules. La menor contribució del trànsit local (aproximadament un 
20%), fa que no s’observi gran diferència entre els nivells trobats en estacions de 
fons urbà, com ara Poblenou o l’IES Verdaguer (Parc de la Ciutadella) i els nivells de 
les estacions de trànsit. Tanmateix, com a mitjana les concentracions trobades a 
les estacions de trànsit són aproximadament un 10% més elevades que la mitjana 
del fons urbà de Barcelona (figura 14).  

L’evolució de la mitjana anual des de l’any 2000 mostra el descens de les 
concentracions de PM10 des del 2002 (veure figura 14). Tanmateix, des de 2013 les 
mitjanes anuals de PM10 a la ciutat estan estancades, amb petites variacions 
anuals, depenent de les condicions meteorològiques. Durant els dos darrers anys 
de pandèmia (2020-2021) els nivells de partícules a les estacions de trànsit i de 
fons han mantingut nivells semblants al període anterior de 2013-2019, i 
l’avaluació a la ciutat es manté estable, amb el compliment del valor límit de la UE i 
la superació permament del nivell guia de l’OMS (Figura 12).   
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Figura 14. Evolució temporal de la mitjana anual agregada de PM10 (en µg/m³) per estacions de 
trànsit i de fons pel període 2002-2021. 

Nota: els intervals indiquen les mitjanes anuals màximes i mínimes mesurades. 

 

A partir de l’any 2022, amb el retorn a la normalitat pre-pandèmia, les dades del 
període gener-juny de 2022 mostren un increment dels nivells d’aquest 
contaminant a la ciutat (figures 15a i 15b). Les concentracions s’han incrementat 
de mitjana un 18% durant el primer semestre de 2022 respecte al mateix període 
de 2021. Existeix una menor contribució del trànsit local en les concentracions a 
l’aire de partícules PM10 on també contribueixen altres fonts d’emissió (activitat 
portuària, obres, indústria, resuspensió del sòl, episodis d’intrusió de pols africana 
o aerosols marins i altres).  

A més, respecte als nivells pre-pandèmics (mitjana 2016-2019) els nivells durant el 
2022  s’han incrementat en un 4% (figures 15a i 15b). Aquest fet que es podria 
explicar per la contribució de fonts d’origen natural de material particulat, com els 
episodis d’intrusió de partícules de pols sahariana, que han suposat l’activació de 7 
avisos preventius a l’entorn metropolità durant el primer semestre de 2022.  

 

 

 

 

 



20 
 
 

Figura 15a. Concentració de PM10 (mitjanes mensuals, en µg/m3) a les estacions de trànsit de la ciutat 
durant el 2022 i el període pre-pandemia (2016-2019). 

 

Figura 15b. Concentració de PM10 (mitjanes mensuals, en µg/m3) a les estacions de fons urbà de la 
ciutat durant el 2022 i el període pre-pandemia (2016-2019). 
 

 

Respecte al perfil diari, els pics de contaminació també mostren una relació amb 
les hores de màxima intensitat de trànsit, tot i que els nivells es mantenen més 
estables al llarg de les hores del dia en comparació al NO2 degut a la menor 
influència del trànsit en aquest contaminant (figures 16 i 17). Els caps de setmana, 
quan baixa la intensitat de trànsit, els nivells es redueixen un 8% de mitjana. Tot i 
el descens, els caps de setmana es segueix incomplint el nivell guia anual de l’OMS 
(15 µg/m3).  
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Finalment, respecte a la distribució espacial de les concentracions de PM10 a la 
ciutat, les estimacions realitzades amb el mapa d’alta resolució de la contaminació 
atmosfèrica de la ciutat indiquen que el 95% dels trams lineals de carrers de la 
ciutat superen el nou nivell guia de l’OMS (15 µg/m3) (veure figura 4).   

 

Figura 16. Mitjana horària agregada de PM10 (en µg/m³) per estacions de trànsit per als anys 2020 i 
2021 i per al període 2016-2019. 

Nota: els intervals indiquen les mitjanes horàries màximes i mínimes mesurades. 

 

Figura 17. Mitjana horària agregada de PM10 (en µg/m³) per estacions de fons urbà per als anys 2020 
i 2021 i per al període 2016-2019. 

Nota: els intervals indiquen les mitjanes horàries màximes i mínimes mesurades. 
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Partícules PM2,5 

Les partícules fines presenten una major correlació amb les emissions dels 
vehicles motoritzats (sobretot amb els vehicles de distribució urbana de 
mercaderies, dièsel i antics), i els nivells en les estacions de trànsit són de mitjana 
un 15% superiors als mesurats en les estacions de fons urbà (veure figura 18). 
Tanmateix, cal destacar també la contribució d’altres fonts diferents del trànsit, 
tant a les emissions primàries, com sobretot, per la formació de partícules 
secundàries de diàmetre inferior a 2,5 µm. 

Figura 18. Evolució temporal de la mitjana anual agregada de PM2,5 (en µg/m³) per estacions de 
trànsit i de fons pel període 2010-2021.  

Nota: els intervals indiquen les mitjanes mensuals màximes i mínimes mesurades.  
 

La mitjana anual de les partícules PM2,5 es manté per sobre del nivell guia de l’OMS 
(5 µg/m3) durant el període 2010-2021, i per contra compleix el valor límit anual 
menys estricte de la normativa europea. Amb l’arribada de la pandèmia, els nivells 
van trencar la tendència a l’increment detectat a partir de l’any 2016. Tanmateix, la 
tendència general és a una estabilitat dels nivells durant el període 2013-2021. 

Amb el retorn a la normalitat pre-pandèmia, els nivells de PM2,5, s’han incrementat 
de mitjana un 21% durant aquest 2022 respecte el 2021 (gener-juny), i de manera 
més important en els carrers de trànsit intens (+26%) (figures 19a i 19b). Les 
partícules fines presenten una major correlació amb les emissions dels vehicles 
motoritzats (sobretot amb els vehicles de distribució urbana de mercaderies, 
dièsel i antics), tot i també tenen importància altres fonts, sobretot per la formació 
secundària de partícules a l’atmosfera.  
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Respecte als nivells pre-pandèmics (mitjana 2016-2019) els nivells de les partícules 
PM2,5 durant el 2022 superen un 5% de mitjana els nivells pre-pandemia (figures 
19a i 19b).  

Figura 19a. Concentració de PM2.5 (mitjanes mensuals, en µg/m3) a les estacions de trànsit de la 
ciutat durant el 2022 i el període pre-pandemia (2016-2019). 

 
 
Figura 19b. Concentració de PM2.5 (mitjanes mensuals, en µg/m3) a les estacions de fons urbà de la 
ciutat durant el 2022 i el període pre-pandemia (2016-2019). 

 

D’altra banda, amb el mapa d’alta resolució de la contaminació atmosfèrica de la 
ciutat s’estima que, si bé es compleix el valor límit anual de la UE (25 µg/m3), es 
supera en el 100% dels trams lineals de carrers de la ciutat el nou nivell guia de 
l’OMS (5 µg/m3).   



24 
 
 

Impacte en salut  
 

Efectes en salut de la contaminació de l’aire 

La contaminació de l’aire és una causa important de morbiditat i mortalitat i és de 
fet, el factor ambiental que més perjudica la salut de les persones, tant a nivell 
global (7), com a Europa (8) o a l’Estat espanyol (9) . La contaminació de l’aire 
augmenta el risc de patir diferents malalties, principalment malalties 
cardiovasculars (com l’ictus o la cardiopatia isquèmica) i malalties respiratòries 
(com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, el càncer de pulmó, la pneumònia o 
l’asma infantil), i augmenta el risc de morir per aquestes causes. Cada vegada hi ha 
més evidència que la contaminació de l’aire també té efectes negatius sobre 
l’embaràs, el neurodesenvolupament, les malalties neurològiques, altres càncers i 
la diabetis (10,11) . 

L’OMS va actualitzar al 2021 les seves guies de qualitat de l’aire, que eren de l’any 
2005 (veure figura 20). Després d’una revisió sistemàtica de l’evidència científica 
dels últims 15 anys, l’OMS ha reduït substancialment la concentració màxima 
recomanada per a 6 contaminants amb l’objectiu de protegir la salut humana. 
L’evidència científica actual indica clarament que els efectes negatius de la 
contaminació de l’aire sobre la salut tenen lloc a uns nivells de contaminació molt 
per sota del que es pensava ara fa 15 anys i per això actualitza els nivells guia (12). 

El nivell màxim anual recomanat passa de 10 µg/m³ a 5 µg/m³ per les partícules 
petites (PM2,5), de 20 µg/m³ a 15 µg/m³ per a les partícules PM10 i de 40 µg/m³ a 10 
µg/m³ pel diòxid de nitrogen (NO2) (figura 20). Aquests dos contaminants són els 
que més preocupen des del punt de vista de la salut pública, ja que tenen un 
efecte molt negatiu sobre la salut (en mortalitat i morbiditat) i perquè els nivells de 
partícules en suspensió i NO2 actualment a Barcelona i altres ciutats de l’entorn 
estan molt per sobre d’aquest nivell recomanat per protegir la salut de la població.  
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Figura 20. Nivells de les noves guies de protecció de la salut de l’OMS.  
Font: WHO_Air Pollution Slides_200921_CC / Air Quality guidelines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A part d’establir els nivells guia dels contaminants atmosfèrics (la concentració més 
baixa per sobre de la qual l’evidència científica indica que comença l’efecte 
perjudicial sobre la salut), l’OMS també estableix uns objectius intermedis. Aquests 
objectius intermedis estan dissenyats per ajudar a les zones amb alta 
contaminació de l’aire a reduir progressivament la contaminació, assolint a més 
curt termini aquests passos intermedis amb el corresponent benefici per la salut, 
però mantenint com a objectiu final assolir el nivell guia de protecció de la salut.   

L’OMS posa sobre la taula que actualment la contaminació de l’aire és un repte 
molt important per la salut pública i que reduir els nivells de contaminació de l’aire 
tindrà un gran benefici per la salut de tota la ciutadania.  
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Impacte en salut a Barcelona  

Des de l’any 2017, el sistema de vigilància de l’impacte sobre la salut de la 
contaminació de l’aire a Barcelona (VISCAB), de l’ASPB, estima l’impacte en salut 
atribuïble a la contaminació de l’aire a la ciutat tant per l’exposició crònica als 
nivells habituals, com pels episodis de contaminació (13).  

Degut a què els nivells d’exposició a la contaminació de l’aire a Barcelona durant el 
2021 han estat molt semblants als del 2020 i força més baixos que els que hi havia 
abans de la pandèmia, les estimacions de l’impacte sobre la salut de la 
contaminació de l’aire fan referència al període 2020-2021 (afectat per la 
pandèmia) i es comparen amb els anys 2018-2019 (període pre-pandèmia). S’ha 
estimat l’impacte de l’exposició a NO2 i a PM2,5 sobre la mortalitat, l’asma infantil i 
el càncer de pulmó, segons la metodologia d’impacte en salut quantitativa, descrita 
anteriorment (6).  

A la taula 2, es mostra la mortalitat atribuïble a la contaminació de l’aire a la ciutat 
de Barcelona pels nivells de PM2,5 i NO2 dels anys 2020-2021 (pandèmia) respecte 
dels nous nivells guia de l’OMS. També es mostra la mortalitat atribuïble als nivells 
de contaminació dels anys previs a la pandèmia (2018-2019).  

Taula 2. Mortalitat atribuïble a la contaminació de l’aire a la ciutat de Barcelona. 

    Contaminació del 
2018/2019  

Contaminació del 
2020/2021  

PM2.5  Percentatge de morts*  9% (7%, 10%) 6% (5%, 7%) 

  Morts anuals  1300 (1000, 1500) 900 (700, 1000) 

NO2  Percentatge de morts*  6% (3%, 11%) 4% (2%, 7%) 

  Morts anuals  800 (400, 1600) 500 (300, 1000) 

Total**  Percentatge de morts*  13% (9%, 17%) 8% (6%, 11%) 

   Morts anuals  1900 (1300, 2600) 1200 (900, 1700) 

*Percentatge de les morts atribuïbles respecte el total de morts per causa natural en un any. El 
nombre de morts estan arrodonits a la centena. 
** Considerant un 30% de solapament entre les morts per PM2,5 i per NO2. La mateixa aproximació 
s’aplica en l’estimació dels intervals de confiança del 95% (entre parèntesis).  
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Tot i els nivells de contaminació més baixos durant la pandèmia, la mortalitat 
atribuïble a la contaminació de l’aire a la ciutat durant aquest període continua 
sent molt important, al voltant del 8% de les morts naturals, és a dir al voltant de 
1.200 morts cada any. Amb els nivells de contaminació abans de la pandèmia la 
mortalitat atribuïble a la contaminació era del voltant de 1.900 morts anuals (el 
13% de les morts naturals).  

Pel que fa a l’impacte sobre les dues malalties considerades (taula 3), s’ha estimat 
que a Barcelona, amb els nivells de contaminació dels anys 2020/2021, el 35% dels 
nous casos d’asma infantil (uns 750 cada any) i l’11% dels nous casos de càncer de 
pulmó (uns 110 cada any) són atribuïbles a la contaminació de l’aire (taula 3). 
Aquest impacte s’atribueix de forma molt similar a l’exposició a PM2,5 i a l’exposició 
a NO2 i és força menor que el que s’estima pels anys anteriors. En els cas dels 
nivells de contaminació que es detectaven abans de la pandèmia (2018/2019), 
estimem que el 51% dels nous casos d’asma infantil (uns 1.100 cada any) i l’17% 
dels nous casos de càncer de pulmó (uns 170 cada any) són atribuïbles a la 
contaminació de l’aire (taula 3). 
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Taula 3. Impacte de la contaminació de l’aire sobre l’asma infantil i el càncer de pulmó a la ciutat de Barcelona.      

    Contaminació del 2018/2019   Contaminació del 2020/2021  

ASMA 

INFANTIL PM2.5  
Percentatge de casos nous*  30% (11%, 44%) 21% (8%, 32%) 

   Casos nous anuals  650 (250, 950) 450 (175, 700) 
 NO2  Percentatge de casos nous*  30% (13%, 39%) 20% (9%, 26%) 
   Casos nous anuals  650 (290, 825) 425 (175, 575) 
 Total**  Percentatge de casos nous*  51% (21%, 71%) 35% (14%, 51%) 
    Casos nous anuals 1100 (450, 1550) 750 (300, 1100) 
CÀNCER DE 
PULMÓ PM2.5  

Percentatge de casos nous*  10% (5%, 15%) 7% (3%, 10%) 

   Casos nous anuals  100 (50, 150) 70 (30, 100) 
 NO2  Percentatge de casos nous*  11% (3%, 20%) 7% (2%, 13%) 
   Casos nous anuals  110 (30, 200) 70 (20, 130) 
 Total**  Percentatge de casos nous*  17% (7%, 29%) 11% (4%, 19%) 
  Casos nous anuals 170 (70, 280) 110 (40, 190) 

*Percentatge de casos nous atribuïbles respecte el total de casos nous en un any. El nombre de casos estan arrodonits en unitats de 25 per l’asma infantil i a la 
desena pel càncer de pulmó.  
**Considerant un 30% de solapament entre els casos per PM2,5 i per NO2. La mateixa aproximació s’aplica en l’estimació dels intervals de confiança del 95% 
(entre parèntesis). 
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Conclusions 
 

 
1. La xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire a Barcelona disposa de 10 

estacions fixes de mesurament, segons els criteris i característiques 
establerts a la normativa aplicable. Les estacions fixes es clasifiquen en 
estacions de trànsit o de fons, segons la seva localització i són 
representatives de les diferents situacions de contaminació de Barcelona. A 
banda d’aquesta xarxa oficial, la ciutat de Barcelona disposa d’unitats 
mòbils i altres mètodes indicatius per realitzar estudis de detall i actualitza 
anualment un mapa amb concentracions dels contaminants en 
cadascun dels carrers de la ciutat.   
 

2. El NO2 és un contaminant molt relacionat amb les emissions del trànsit a 
la ciutat (concentracions mitjanes a estacions trànsit ≈ 50% més elevades 
respecte fons urbà). Les concentracions de NO2 es mantenen estables en el 
període 2013-2019. Durant els anys de pandèmia (2020-2021) es va 
detectar una disminució important de les concentracions d’NO2, degut al 
descens de la mobilitat motoritzada per les restriccions de la COVID-19. Les 
dades disponibles per al 2022 mostren de nou un increment dels nivells de 
NO2 de manera generalitzada a la ciutat (24% respecte al 2021) i es torna a 
superar de nou del valor límit anual de la UE (40 µg/m3) als entorns de 
trànsit. Les mitjanes anuals de NO2 a tots els entorns de la ciutat es troben 
molt per sobre del valor guia de l’OMS (10 µg/m³).  
 

3. El 5% de la població ha estat exposada a concentracions d’NO2 superiors 
al límit legal de NO2 durant el 2021. Amb els nivells de contaminació pre-
pandèmics (2018-2019), el 35% de la població de Barcelona quedava 
exposada a nivells de NO2 superiors al límit legal de la UE. Aquest 
percentatge varia molt entre districtes, però arriba a afectar al 94% de la 
població del districte de l’Eixample. El 100% de la població s’exposa a 
concentracions de NO2 superiors al nivell guia de l’OMS (10 µg/m³), inclús en 
els anys de pandèmia.  

 
4. Les concentracions de partícules PM10 i PM2,5 a Barcelona no mostren cap 

tendència al descens des del 2013. Durant els darrers dos anys de 
pandèmia (2020-2021), les partícules PM10, menys relacionades amb les 
emissions del trànsit, continuen força estables però les partícules PM2,5, 
més correlacionades amb les emissions dels vehicles motoritzats (vehicles 
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dièsel), van trencar la tendència a l’increment de les concentracions 
detectada a partir de l’any 2016. A partir de l’any 2022, amb el retorn a la 
normalitat pre-pandèmia, s’observa un increment de les concentracions de 
partícules a la ciutat (18% per les PM10 i 21% per les PM2,5, respecte al 2021). 
S’incompleixen els nivells recomanats per l’OMS per les partícules a tota la 
ciutat, tot i que existeix un compliment del valors normatius, molt menys 
estrictes.   
 

5. La contaminació de l’aire és el factor ambiental que més perjudica la 
salut de les persones. La mala qualitat de l’aire augmenta el risc de patir 
diferents malalties, principalment malalties cardiovasculars (com l’ictus o la 
cardiopatia isquèmica) i malalties respiratòries (com la malaltia pulmonar 
obstructiva crònica, el càncer de pulmó, la pneumònia o l’asma infantil), i 
augmenta el risc de morir per aquestes causes. La contaminació de l’aire 
també té efectes negatius sobre l’embaràs, el neurodesenvolupament, les 
malalties neurològiques, altres càncers i la diabetis. 
 

6. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va actualitzar al 2021 les guies de 
qualitat de l’aire i ha reduït substancialment la concentració màxima 
recomanada per a 6 contaminants amb l’objectiu de protegir la salut 
humana. L’evidència científica actual indica clarament que els efectes 
negatius de la contaminació de l’aire sobre la salut tenen lloc a uns nivells 
de contaminació encara més baixos dels considerats prèviament.  

 
7. La mortalitat atribuïble a la contaminació de l’aire a la ciutat de 

Barcelona durant el període de pandèmia (2020-2021) continua sent molt 
important, al voltant del 8% de les morts naturals, és a dir al voltant de 
1.200 morts cada any. Amb els nivells de contaminació abans de la 
pandèmia (2018-2019) la mortalitat atribuïble a la contaminació era del 
voltant de 1.900 morts anuals (el 13% de les morts naturals). Respecte a 
l’asma infantil i el càncer de pulmó, s’ha estimat que amb els nivells de 
contaminació dels anys 2020/2021, el 35% dels nous casos d’asma infantil 
(uns 750 cada any) i l’11% dels nous casos de càncer de pulmó (uns 110 
cada any) són atribuïbles a la contaminació de l’aire. En els cas dels nivells 
de contaminació que es detectaven abans de la pandèmia (2018/2019), 
l’estimació augmenta fins el 51% dels nous casos d’asma infantil (uns 1.100 
cada any) i l’17% dels nous casos de càncer de pulmó (uns 170 cada any).  
 

8. L’actualització del coneixement i l’evidència de les noves guies de l’OMS 
2021 indiquen que la contaminació de l’aire és un problema de salut 
pública encara més greu del que es considerava fins ara. Les accions per 
millorar la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona es fan encara més 
necessàries i urgents. En termes de protegir el dret col·lectiu a la salut de 
la ciutadania és urgent prendre mesures contundents per reduir la 
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contaminació de l’aire a la ciutat de Barcelona i cal fer-ho no només 
apel·lant al compliment dels límits legals de la Unió europea, sinó per una 
qüestió de salut pública atès que els límits legals són insuficients per a la 
protecció de la salut de la ciutadania, tal i com posen de manifest els 
informes i actualitzacions de l’OMS. És més, els límits legals de la Unió 
europea hauran de ser revisats en breu per recollir l’actualització científica 
recollida en les noves guies de l’OMS. 
 

9. Per millorar la qualitat de l’aire a Barcelona és imperiós pendre mesures 
estructurals contundents que redueixin de manera significativa el 
nombre de vehicles circulants i redueixin les emissions del trànsit a la 
ciutat. La zona de baixes emissions (ZBE) és una intervenció destinada a 
reduir les emissions dels contaminants procedents del trànsit implantada a 
més de 200 ciutats europees i considerada com una mesura bàsica per 
millorar la qualitat de l’aire de les zones urbanes. La ZBE és un primer pas 
per aplicar progressivament altres mesures de salut pública que vagin 
en la mateixa direcció i avancin cap a ciutats més saludables que 
respectin el dret a la salut i a respirar un aire net a la població de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana.   
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Normativa de 
referència 
 

Europa 
Directiva 96/62/CE, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient. 
Modifica la normativa anteriorment existent a l’àmbit comunitari i estableix 
objectius de qualitat de l’aire (OQA). 
Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre, 
relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics 
policíclics de l’aire ambient. 
Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, relativa 
a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 
Directiva 2015/1480 de la Comissió, de 28 d’agost, per la qual es modifiquen 
diversos annexos de les directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament 
Europeu i del Consell en què s’estableixen les normes relatives als mètodes de 
referència, la validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig per a 

l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient. 
Estat 
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 
Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 
Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 
28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 
Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, 
de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire 
Catalunya 
Llei 22/1983, de 21 de novembre. Llei de protecció de l’ambient atmosfèric.  
Ordre de 20 de juny de 1986. S'estableix l'estructura i el funcionament de la Xarxa 
de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 
Decret 322/1987. Desenvolupa la Llei 22/1983. 


