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El primer cop que es va regular la contaminació 
atmosfèrica a Catalunya, va ser amb la Llei 
22/1983, de protecció de l’ambient atmosfèric. 
La seva aprovació va comportar la creació de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA), eina per avaluar 
la qualitat de l’aire. 

A continuació, la Comissió Europea va aprovar 
la Directiva marc 96/62/CE, de 27 de setembre, 
sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 
ambient, i les 4 directives “filles”. Aquestes van 
establir valors límit per a diferents contaminants.

L’any 2008, es va aprovar la Directiva Europea 
2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, relativa a 
la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a 
Europa.  Aquesta directiva refonia els aspectes 
més importants de les anteriors directives i va 
esdevenir el nou marc regulador de la qualitat de 
l’aire a Europa. Entre altres aspectes la Directiva 
preveia l’elaboració de Plans i Programes dirigits 
a disminuir els valors límit dels contaminants 
presents en les aglomeracions urbanes.

La seva transposició a l’ordenament jurídic 
espanyol, és el Reial Decret 102/2011, de 28 de 
gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.  
Aquest Reial Decret a més desplega parcialment 
la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció 
de l’ambient atmosfèric. En ell, es defineixen els 
valors objectius de qualitat de l’aire per a diversos 
contaminants, es regula l’avaluació, el manteniment 
i la millora de la qualitat de l’aire.

El Reial Decret 102/2011 estableix que els 
municipis de més de 100.000 habitants que 
superin els valors límits establerts a l’annex 1 del 
mateix R.D., han d’elaborar d’acord amb l’article 
16.2 de la Llei estatal 34/2007 i l’article 24.6 del 
propi R.D. 102/2011, un Pla pel compliment i 
millora dels objectius de qualitat de l’aire.

Atenent a les dades de qualitat de l’aire i a la 
normativa Europea a Catalunya, el Govern de la 
Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, amb 
data de 23 de maig de 2006, que declarava els 40 
municipis de la Regió Metropolitana que pertanyen 
a les Zones de Qualitat de l’aire 1 i 2, Zones de 
Protecció Especial de l’ambient atmosfèric pels 
contaminants NO2 i PM10.

Els 40 municipis de les Zones de Protecció 
Especial de l’ambient atmosfèric són: Badalona, 
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de 
Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, 
Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins 
de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, 
el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, 
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, 
Cerdanyola de Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, 
Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze 
del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda, Terrassa, 
Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del 
Vallès Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del 
Vallès i Sant Fost de Campsentelles.

En data 10 de juliol de 2007, es va aprovar, 
mitjançant el Decret 152/2007 el Pla d’actuació 
2007-2010 per millorar la qualitat de l’aire d’aquests 
municipis, en el que es recollien tot un seguit de 
mesures a aplicar en els municipis inclosos en la 
Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric. 
El Pla d’actuació 2007-2010, d’acord amb l’article 5 
de les seves determinacions, va expirar el 31 de 
desembre de 2009.  

El Decret 203/2009, permetia al Govern de 
la Generalitat de Catalunya prorrogar el Pla 
d’actuació 2007-2010 fins l’aprovació d’un nou pla. 
El document base del nou Pla per a la millora de 
la qualitat de l’aire 2011-2015, es va presentar el 
22 de setembre de 2011 i es va aprovar el 23 de 
setembre mitjançant l’Acord de Govern127/2014, 

1. PRESENTACIÓ I ANTECEDENTS
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Zona de Protecció Especial: 40 Municipis
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pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora 
de la qualitat de l’aire a les Zones de Protecció 
Especial de l’ambient atmosfèric. Aquest nou Pla 
ha de restablir els nivells de qualitat de l’aire per 
als contaminants de diòxid de nitrogen (NO2) i 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres (PM10) per als 40 municipis de la Zona de 
Protecció Especial.

El 17 de gener de 2014 responsables tècnics 
i polítics de deu ajuntaments de Canovelles, 
Les Franqueses del Vallès, Granollers, Lliçà de 
Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, 
Montornès del Vallès, Parets del Vallès i la Roca del 
Vallès es van reunir a la seu del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental per parlar sobre la problemàtica 
de la Qualitat de l’Aire (en vermell els que no es 
troben en zona d’especial protecció) 

L’objectiu de la reunió va ser explicar l’estat de la 
qüestió a la resta de municipis que no disposen 
d’estacions de control atmosfèric o de captadors 
manuals, a partir d’un informe tècnic presentant 
per l’ajuntament de Granollers. L’experiència de 
Granollers, un dels primers municipis en disposar 
del Pla de millora l’any 2011, va evidenciar la 
necessitat de coordinació entre municipis per poder 
abordar adequadament aquesta problemàtica 
d’àmbit supramunicipal sota l’aixopluc del Consell 
Comarcal. S’acorda programar una data de reunió 
amb el president del Consell Comarcal i els 
alcaldes/regidors dels municipis preocupats per 
aquesta problemàtica, amb l’objectiu fixar uns 
punts en comú a comentar posteriorment a la 
Generalitat.

Fruit d’aquesta reunió, es va acordar programar 
una trobada dels alcaldes o regidors dels 
municipis amb el president del Consell Comarcal, 
senyor José Orivé. El 19 de febrer de 2014 es va 
convocar la trobada per fixar uns punts en comú 
sobre la problemàtica de la Qualitat de l’Aire al 
Vallès Oriental. En aquest context, es va acordar 
que el Consell Comarcal sol·licitaria suport tècnic 
a la Diputació de Barcelona en coordinació amb 
el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la 
redacció del Pla supramunicipal de millora de la 
qualitat de l’aire, dins del Catàleg de Serveis 2014. 

L’ajut tècnic va ser atorgat i aquest document es el 
resultat del treball elaborat per part de la Diputació 
de Barcelona mitjançant l’Agencia d’Ecologia 
Urbana. A més dels ajuntaments assistents a les 
taules intermunicipals de gener i febrer es van 
incloure en l’estudi, La Llagosta i Sant Fost de 
Campsentelles (declarats en zona de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric.

Així doncs, tot i no ser d’obligada redacció, 
una sèrie de municipis de la comarca del Vallès 
Oriental, amb una preocupació manifesta 
per la problemàtica ambiental derivada de 
la contaminació atmosfèrica, van  demanar la 
redacció d’un Pla Supramunicipal d’Acció per a la 
Millora de la Qualitat de l’Aire (PSMQA).

Els 12 municipis objecte d’aquest document són:

•	 Canovelles
•	 Les Franqueses del Vallès
•	 Granollers
•	 La Llagosta
•	 Lliçà de Vall
•	 Martorelles
•	 Mollet del Vallès
•	 Montmeló
•	 Montornès del Vallès
•	 Parets del Vallès
•	 La Roca del Vallès
•	 Sant Fost de Campsentelles

El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una 
administració pública local, de la comarca del 
Vallès Oriental, constituïda el 9 de març de 1988. 
La finalitat principal d’aquest Consell és donar 
compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que atribueix a la comarca el caràcter 
de peça necessària en l’organització territorial 
catalana, juntament amb el municipi. La seva 
norma bàsica de regulació és el Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya (Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre).
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Les competències exercides pel Consell Comarcal 
del Vallès Oriental són bàsicament aquelles que li 
atribueixen les lleis del Parlament de Catalunya, les 
de cooperació, coordinació o suplència en relació 
amb els serveis municipals i les de coŀlaboració 
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
encaminades al desenvolupament d’activitats 
d’interès autonòmic.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental s’ofereix 
per coordinar, impulsar, i promoure el treball en 
xarxa, compartint experiències i sumant valors 
locals, sobretot valor humà, un capital que pot 
trobar una nova motivació treballant i compartint 
projectes comuns amb la resta d’ajuntaments del 
territori.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental és encara 
una administració jove, amb tot el que això 
comporta: capacitat d’adaptació i visió comarcal 
de conjunt, com és aquest Pla Supramunicipal 
d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, el 
qual abarca 12 municipis de la comarca.

Figura: Municipis que s’inclouen en el PSAMQA. 

Font: BCNecologia.

1.1. Els contaminants NO2 i PM10

Dels 16 contaminants avaluats de manera general 
per a Catalunya destaquen dos, sobre els quals 
recau aquest PSMQA. 

El diòxid de nitrogen (NO2), ha enregistrat 
superacions del valor límit anual a les zones de 
qualitat de l’aire (ZQA) 1: Àrea de Barcelona i ZQA 
2: Vallès - Baix Llobregat.

L’NO2 és un gas de color amarronat i d’olor irritant,  
que intervé en la formació de boira fotoquímica. 
Està associat a les grans aglomeracions urbanes 
degut al transport  terrestre i a la combustió de 
carburants. 

El contaminant partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10), té el seu 
origen principalment en el trànsit, però també 
en la indústria, calefaccions domèstiques, 
incineració de residus o les obres relacionades 
amb la construcció. Els darrers anys, els nivells 
de concentració en superfície de partícules han 
disminuït progressivament.

1.2. La problemàtica de la qualitat de 
l’aire.

La contaminació atmosfèrica de l’aire urbà és un 
problema patent des de fa molts anys. Sense deixar 
de ser-ho mai, ha anat variant segons canviava 
l’estructura de les ciutats i el seu metabolisme.

El primer conflicte que planteja, pel que fa a 
importància, és el del seu impacte sobre la salut 
dels ciutadans, especialment de la població 
considerada “vulnerable”, en què es troben els 
nens, els ancians i els que pateixen malalties 
respiratòries i cardiovasculars, que en conjunt 
constitueix una part important de la població que 
habita a les ciutats.
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En l’actualitat hi ha estudis que evidencien 
científicament la relació entre la contaminació 
atmosfèrica i la seva afectació sobre la salut 
pública.

A nivell local el Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental (CREAL) en el seu estudi: “Els beneficis 
per a la salut pública de la reducció de la 
contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona” va estimar l’any 2007 que el 
nombre de morts anuals a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona es podria rebaixar, de mitjana, en 
aproximadament 1.200 morts a l’any (un 4% de 
totes les morts naturals entre persones a partir de 
30 anys) si els nivells mitjans anuals de PM10 a l’aire 
lliure es reduïssin fins a 40 mg/m3, com marca la 
legislació de la Unió Europea, el que representaria 
un augment de cinc mesos de l’esperança de 
vida. A més de la disminució de les taxes de 
mortalitat, es va estimar que aquesta reducció 
de la contaminació atmosfèrica podria resultar 
en un total de 600 hospitalitzacions menys a l’any 

relacionades amb malalties cardiorespiratòries, un 
total de 1.900 casos menys de bronquitis crònica 
en adults, 12.100 casos menys de símptomes de 
bronquitis aguda en nens i 18.700 atacs d’asma 
menys en adults i en nens cada any. 

Així mateix, l’estudi va mostrar que la càrrega per 
a la salut esmentada es podria traduir en un cost 
mitjà aproximat de 300 a 600 Euros per persona i 
any segons l’enfocament triat, o un total de 1.100 a 
2.300 milions d’Euros l’any.

A nivell global la Organització Mundial de la 
Salut  (OMS) i l’ Agència Internacional per a la 
Investigació sobre el Càncer (IARC) han presentat 
diferents estudis que relacionen directament la 
contaminació atmosfèrica amb el càncer de pulmó 
i de bufeta, classificant la contaminació atmosfèrica 
com a carcinogen de tipus 1.

Mal de cap i ansietat (SO2) 
Impactes sobre el sistema 
nerviós central

Malalties 
cardiovasculars  
(PM,O3, SO2)

Irritació d’ulls, nas i gola
Problemes respiratoris (O3, PM, NO2, SO2, BaP)

Impactes sobre el sistema respiratori
Irritació, inflamació i infeccions

Asma i reducció de la funció pulmonar
Malaltia pulmonar obstructiva crònica (PM)

Càncer de pulmó (PM, BaP)

Impactes sobre el fetge, la 
melsa i la sang (NO2)

Impactes sobre el sistema 
reproductor (PM)

Font: EEA, WHO, Eurobarometer
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Un altre conflicte que es planteja és la legislació. 
La situació actual de la qualitat de l’aire en l’àmbit 
d’estudi és preocupant, atés que en algun dels 
punts de mesurament de la zona es superen els 
valors límit establerts a la normativa Europea per a 
la protecció de la salut humana. 

Referent als efectes perjudicials a la salut produïts 
pel NO2, Informes de la OMS i altres agències 
adverteixen que l’exposició a concentracions 
elevades d’aquest compost afecta greument a les 
vies respiratòries produint, entre altres malalties, 
bronquitis aguda, tos i empitjorament d’aŀlèrgies 
al poŀlen i a la pols. 

Al igual que en el cas de les partícules, els grups 
poblacionals més vulnerables enfront aquest 
químic són els infants, les persones grans i les 
persones amb malalties respiratòries cròniques, 
convertint així en un segment de la població prou  
significatiu els que es veuen afectats greument 
per aquest contaminant. També està demostrat 
que existeix una relació directa entre l’exposició 
continua al NO2 amb el retard del creixement fetal.

Altres problemes causats pels nivells elevats de 
contaminació atmosfèrica són: 

•	 Els edificis i els materials són danyats de 
manera irreversible per la contaminació 
produint-se deteriorament i augmentant la 
despesa pública pel seu manteniment. 

•	 La visibilitat pot reduir-se, especialment per 
les partícules, empitjorant l’habitabilitat dels 
ciutadans. 

•	 Molts dels contaminants atmosfèrics 
tenen també la condició de gasos d’efecte 
hivernacle

Per altra banda, la contaminació atmosfèrica 
local, a diferència de la contaminació produïda 
per altres agents més globals com ara els gasos 
d’efecte hivernacle que poden tenir una afectació 
sobre el comportament del clima planetari, té 
un radi d’afectació de menor extensió territorial 
però en canvi suposa una afectació directa sobre 

la salut de les persones. Aquesta component 
local d’afectació sobre la salut dels contaminants 
atmosfèrics NO2 i PM10 fa que les accions a 
emprendre hagin de realitzar-se exactament en el 
mateix àmbit on es produeixen les emissions de 
contaminants i són respirades pels ciutadans. Per 
tant, difícilment es podran plantejar mecanismes 
de compensació d’emissions de l’estil del mercat 
de drets d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
o bé dels mecanismes flexibles de compensació 
en tercers països. Per això la única manera de 
combatre la contaminació atmosfèrica local és 
actuant sobre els focus emissors de les zones 
afectades que arreu del món, generalment, es 
concentren en aglomeracions urbanes amb 
economies dinàmiques.

1.3. Normativa de referència.

El Reial Decret 102/2011, del 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, és el 
marc normatiu per tal d’avaluar la qualitat de 
l’aire. Aquest decret desenvolupa els aspectes 
relacionats amb la qualitat de l’aire de la Llei 
34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l’aire 
i protecció de l’atmosfera i incorpora a la legislació 
estatal la Directiva Europea 2008/50/CE, del 21 de 
maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire i a una 
atmosfera més neta a Europa, a més d’integrar tots 
els reials decrets aprovats anteriorment.

Segons l’article 5 del Reial Decret 102/2011, 
l’Administració competent, en aquest cas el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, dividirà 
el seu territori en  zones i aglomeracions en els 
quals s’haurà  de dur a terme l’avaluació i la gestió 
de la qualitat de l’aire pels contaminants: diòxid 
de sofre, diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen, 
les partícules, el plom, el benzè i el monòxid de 
carboni, l’arsènic, el cadmi, el níquel, el benzo(a)
pirè i l’ozó. 

A Catalunya, l’eina principal per avaluar la qualitat 
de l’aire és la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). L’avaluació 
de la qualitat de l’aire mitjançant els sensors de 
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la XVPCA es fa comparant els nivells d’immissió 
mesurats al territori amb els objectius de qualitat de 
l’aire definits a l’annex I del Reial Decret 102/2011, 
del 28 de gener, relatiu a la millora de qualitat de 
l’aire.

D’acord amb l’article 5, l’administració competent 
en aquest cas el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a Catalunya es defineixen 15 zones de 
qualitat de l’aire (ZQA) segons criteris de condició 
de dispersió dels contaminants, que depenen 
bàsicament de la orografia, de la climatologia i de 
les emissions a l’atmosfera d’origen antropogènic.  
Els municipis objecte d’estudi pertanyen a la Zona 
de Qualitat de l’aire 2: Vallès -Baix Llobregat.

Aquesta normativa també defineix els objectius 
de qualitat de l’aire per a cada contaminant.  
D’objectius, n’hi ha de diversos tipus, que obliguen 
a accions diferents: 

Objectiu a llarg termini: estableix el nivell de 
qualitat a assolir a llarg termini i a mantenir, si és 
possible, mitjançant mesures proporcionades, 
per tal de garantir una protecció eficaç de la salut 
humana i dels ecosistemes.

Valor objectiu: és el nivell a assolir en un termini 
determinat, per tal d’evitar, prevenir o reduir els 
efectes nocius sobre la salut de les persones o de 
l’entorn.

Valor límit: és el nivell que no s’ha de superar per 
tal d’evitar, prevenir o reduir els efectes nocius 
sobre la salut de les persones o de l’entorn.

Aquests límits queden fixats per la Unió Europea 
(UE) en relació amb els límits recomanats per 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS): la 
normativa fixada per la UE té per objecte assolir 
objectius de qualitat de l’aire amb un cost econòmic 
i social acceptable, i són de compliment obligatori. 
Els objectius de qualitat de l’aire determinats per 
l’OMS s’elaboren a partir de criteris estrictament 

sanitaris i són més exigents. No són normes de 
compliment obligatori, però són recomanacions a 
tenir en compte.

Altres llindar a tenir en consideració són:

Llindar d’informació: és el nivell a partir del qual 
una exposició de curta duració comporta un risc per 
a la salut dels coŀlectius més sensibles de població. 
Aquesta situació obliga a fer difusió immediata 
d’informacions adaptades i de recomanacions per 
reduir determinades emissions.

Llindar d’alerta: nivell a partir del qual una 
exposició de curta duració comporta un risc per a 
la salut del conjunt de la població o de degradació 
de l’entorn, i justifica l’adopció de mesures urgents.

A continuació es mostren els valors límits referents 
al diòxid de nitrogen (NO2) i de les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).
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Valor límit horari per 
a la protecció de la 

salut humana:

200 mg/m3de NO2

No superables en més 
de 18 ocasions en un 

any civil

Valor límit anual per 
a la protecció de la 

salut humana:
40 mg/m3  de NO2

Nivell crític per a la 
protecció de la vege-

tació
30 mg/m3  de NOX 

(Expressat com NO2) 
en un any civil

Llindar d’alerta
400* mg/m3

(Horari)

* Durant 3 hores consecutives en una àrea de com a mínim 100 km2 o una zona d’aglomeració.

Valor límit diari (24h) per a la 
protecció de la salut humana:

50 mg/m3 de PM10

No superables en més de 35 
ocasions en un any o que el 
percentil 90,4 sigui igual o 

inferior al valor límit* de 50 mg/
m3  de PM10

Valor límit anual per a la 
protecció de la salut humana:

40 mg/m3  de PM10

Taula: Valors límits per a la protecció de la salut humana.

*S’ha d’aplicar el percentil 90,4 en aquelles estacions amb menys del 90% de les mesures vàlides  

Font: Reial Decret 102/2011 
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2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DEL PLA

L’objectiu principal del Pla Supramunicipal 
d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del 
Vallès Oriental és reduir les emissions d’òxids de 
nitrogen i de partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres per tal de millorar i restablir  
la qualitat de l’aire, aconseguint així respectar els 
corresponents valors límit fixats al Reial Decret 
102/2011 als 12 municipis adscrits a aquest pla.  

Aquest objectiu sens dubte afavorirà també a les 
polítiques sanitàries de Catalunya atès que, una 
millora en la qualitat de l’aire reverteix en una 
millora de la salut dels ciutadans.

El Pla segueix la següent estructura:

1.-INTRODUCCIÓ

2.-INVENTARI D’EMISSIONS I QUALITAT DE L’AIRE

3.-PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA 
QUALITAT DE L’AIRE

4.- CONCLUSIONS

5.-PROPOSTES DE CONTINUACIÓ DE TREBALL

La primera fase del Pla introdueix els antecedent 
d’aquest Pla i el marc normatiu del mateix, a més 
s’estableixen els objectius que s’han d’assolir 
relació a les emissions i a la qualitat de l’aire. 

A continuació es presenta el capítol 2 que inclou 
l’inventari d’emissions i el diagnòstic de la qualitat 
de l’aire. 

L’inventari d’emissions identifica les principals fonts 
d’emissió i se’n dimensiona la seva contribució a 
la contaminació en el municipi, per tal de poder 
realitzar propostes concretes per a reduir la seva 
afectació.

A l’hora de diagnosticar la qualitat de l’aire de 
l’àmbit d’estudi s’ha tingut present, a més de les 
dades pròpies dels punts de mesurament de les 
estacions de la Xarxa de Vigilància i Prevenció 
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la 
Generalitat de Catalunya i anàlisis puntuals de 
contaminació realitzats en el municipi per part de 
la Diputació de Barcelona. 

Per tal de completar el diagnòstic de la qualitat 
de l’aire, es presenta una caracterització de la 
meteorologia i mapes de la distribució de la 
concentració de contaminants per l’àmbit d’estudi.

En la tercera fase del Pla, (capítol 3) es plantegen 
les mesures a desenvolupar, on es reflexa l’estalvi 
d’emissions que suposaria l’adopció d’aquestes.  
Es proposen mesures aplicables a nivell local per 
a cada municipi i a nivell global de l’àmbit d’estudi.

Aquestes mesures proposades estan agrupades 
en les següents 8 línies d’actuació: 

1. Mesures destinades a reduir les emissions dels 
vehicles.

2. Mesures destinades a augmentar la utilització 
del transport públic i coŀlectiu i a reduir-ne les 
emissions.

3. Mesures destinades a incrementar el nombre 
de desplaçaments a peu o en bicicleta.

4. Mesures destinades a la reducció de les 
emissions derivades de la distribució urbana 
de mercaderies.

5. Mesures destinades als serveis municipals.
6. Mesures destinades a reduir emissions 

industrials, d’obra i altres fonts fixes.
7. Mesures destinades a  la divulgació, 

sensibilització i participació ciutadana.
8. Mesures destinades al seguiment de la qualitat 

de l’aire i a la reducció de les emissions en 
episodis de contaminació.
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Per tal d’estimar les emissions de gasos 
contaminants com alhora de plantejar les accions 
pròpies del pla, el PSMQA considera i va en 
consonància amb els diferents plans redactats 
per cadascun dels Ajuntaments, com poden ser: 
Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible, Pla de 
Mobilitat Urbana o altres relacionats amb la millora 
ambiental. Així doncs, aquest pla recull informació 
del tots aquests estudis i plans realitzats (o en 
execució) en els municipis.

Per finalitzar es presenten als capítol 4 i 5, les 
conclusions i les propostes per un treballs futurs 
que puguin desenvolupar aquest PSMQA.

El present Pla havia de ser una tasca conjunta 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, els 
Ajuntaments de cadascun dels municipis d’estudi, 
la Diputació de Barcelona i l’Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Malauradament  no s’ha pogut comptar amb les 
dades necessàries de tots els serveis municipals 
dels ajuntaments implicats. 

En qualsevol cas, aquest ha de convertir-se en una 
primera eina per tal de transformar els municipis 
des d’un model convencional a un model urbà 
sostenible.

El PSMQA té el seu origen al “Pla d’actuació per 
a la millora de la qualitat de l’aire a les zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric” 
aprovat per la Generalitat de Catalunya, del “Plan 
Nacional de Mejora de la Calidad del Aire 2013 
– 2016. Plan Aire”. També pren com a referència 
la publicació: Querol X., Viana M., Moreno T., 
Alastuey A. (2012). Bases científico-técnicas para 
un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del aire; 
Informes CSIC. 

L’equip redactor d’aquest Pla disposa de 
l’experiència en la redacció d’altres plans de millora 
de la qualitat de l’aire en diferents municipis com 
Terrassa, Santa Coloma de Gramenet o Badalona 
entre altres.

2



2
CAPÍTOL  2/
INVENTARI D’EMISSIONS I DIAGNÒSTIC DE LA QUALITAT DE 
L’AIRE
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En aquest capítol s’analitzen les fonts 
antropogèniques d’emissió de contaminants 
a l’atmosfera que afecten a la qualitat de l’aire 
de l’àmbit  d’estudi, més concretament als 
contaminants òxids de nitrogen (NOX) i partícules  
amb diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Els 
sectors avaluats són:

•	 Trànsit Interurbà
•	 Trànsit. Urbà
•	 Domèstic
•	 Indústria

L’any de referència ha estat el 2011. Pel que fa a 
la metodologia de càlcul s’ha fet servir la que 
estableix l’Agència Europea del Medi Ambient  
(EMEP/EEA air pollutant emission): http://www.
eea.europa.eu/.

Aquesta metodologia ha estat adaptada a les 
peculiaritats del territori de Catalunya fent estudis 
més específics com la distribució del parc de 
vehicles, recorreguts promitjos per tipus de 
vehicles, consums de combustibles, població, 
etc., seguint les indicacions de la “Guia de càlcul 
d’emissions de contaminants” publicada a la 
web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_
d a c t u a c i o / a t m o s f e r a / l a _ c o n t a m i n a c i o _
atmosferica/guia_calcul_contaminants/
 

Pel sector industrial només s’especifiquen les 
emissions associades a aquells establiments 
que tenen una rellevància més important en 
quant a volum d’emissions i que són els que 
estan connectats en continu a la XEAC (Xarxa 
d’Emissions a l’Atmosfera de Catalunya) o bé, 
els que anualment han de comunicar la càrrega 
màssica de contaminants que emeten (PRTR).

3.1. Emissions degudes al trànsit 
interurbà.

El trànsit interurbà és la principal font d’emissions 
de l’àmbit d’estudi. Les vies que contribueixen 
principalment a les emissions del sector del trànsit 
interurbà en l’àmbit d’estudi dels dotze municipis 
són l’AP-7, la C-17, la C-33 i la C-60.

La taula següent mostra la caracterització de les 
emissions del trànsit de les vies interurbanes per 
terme municipal:

Municipi NOX [t/any] PM10 [t/any]

Canovelles 126,16 6,39

Les Franqueses del 
Vallès

35,58 2,22

Granollers 247,24 13,49

La Llagosta 197,03 9,58

Lliçà de Vall 44,70 2,74

Martorelles 10,45 0,69

Mollet del Vallès 534,61 23,49

Montmeló 67,68 2,93

Montornès del Vallès 121,91 5,35

Parets del Vallès 272,26 12,06

La Roca del Vallès 648,75 31,11

Sant Fost de       
Campsentelles

51,93 3,39

Total 2.358,31 113,44

Taula: Emissions de NOX i PM10 del trànsit interurbà. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia.

Es necessari destacar que molts dels vehicles que 
circulen per les vies: C-17, AP-7 i C-33, dón vehicles 
de pas, es a dir , no tenen ni origen ni destí a cap 
dels municipis d’aquest Pla, que en canvi pateixen 
les seves emissions. 

3. INVENTARI D’EMISSIONS I QUALITAT DE L’AIRE
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Canovelles les Franqueses del Vallès
Granollers la Llagosta
Lliçà de Vall Martorelles
Mollet del Vallès Montmeló
Montornès del Vallès Parets del Vallès
la Roca del Vallès Sant Fost de Campsentelles

Gràfic: Distribució per municipis de les emissions del trànsit 
interurbà. Font:  Departament de Territori i Sostenibilitat i 

BCNecologia.

Els municipis que reben una càrrega d’emissions 
més elevades són La Roca del Vallès i Mollet del 
Vallès amb un 27,5% i 22,7% de les emissions de 
trànsit interurbà de NOX i PM10 respectivament. 

En total les emissions de NOX i PM10 de les vies 
interurbanes en l’àmbit d’estudi l’any 2011 són 
2376,39 t NOX i 114,32 t PM10.

3.2. Emissions degudes al trànsit urbà.

Les emissions degudes al trànsit vehicular en vies 
locals, tot i ser inferiors en quantitat a les emissions 
de les vies interurbanes, són importants perquè 
s’emeten dintre del sistema urbà on habita la 
ciutadania. 

Les emissions d’aquest sector depenen de la 
població del municipi. Entre tots els municipis 
analitzats destaquen Granollers (25,9%) i  Mollet 
del Vallès (23,7%). La taula següent mostra les 
emissions de NOX i PM10 disgregades per municipi.

Via NOX [t/any] PM10 [t/any]

AP-7 1144,93 45,83

B-140 15,84 1,1

B-40 11,77 0,58

B-500 22,36 1,7

BP-5002 69,14 4,65

BV-1432 11,16 0,74

BV-1433 5,42 0,3

BV-1439 3,83 0,26

BV-1602 7,43 0,5

BV-1604 9,86 0,72

BV-5001 63,16 3,83

BV-5003 7,43 0,48

BV-5006 3,23 0,24

BV-5105 17,95 1,1

BV-5106 0,54 0,04

Via NOX [t/any] PM10 [t/any]

BV-5151 4,81 0,25

BV-5156 0,28 0,02

BV-5159 9,29 0,5

C-1415b 12,89 0,86

C-1415c 30,73 2,1

C-155 18,9 1,3

C-17 518,74 25,05

C-251 41 2,64

C-33 127,47 6,55

C-35 22,45 0,81

C-352 33,34 2,23

C-60 112,83 7,17

N-152a 31,55 1,9

Total 2358,31 113,44

Taula: Emissions de NOX i PM10 del trànsit interurbà. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia. 
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Municipi NOX [t/any] PM10 [t/any]

Canovelles 27,77 1,90

Les Franqueses del 
Vallès

33,11 2,24

Granollers 112,94 7,66

La Llagosta 26,01 1,76

Lliçà de Vall 11,59 0,79

Martorelles 8,54 0,58

Mollet del Vallès 103,41 7,03

Montmeló 16,95 1,15

Montornès del Vallès 30,50 2,07

Parets del Vallès 29,77 2,01

La Roca del Vallès 19,00 1,28

Sant Fost de       
Campsentelles

15,84 1,07

Total 435,43 29,51

Taula: Emissions de NOX i PM10 del trànsit urbà. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia.

Per tal d’estimar les emissions derivades del trànsit 
urbà és necessari la definició d’un parc vehicular 
associat a cada municipi. Com a conseqüència de 
la impossibilitat de conèixer el parc circulant de 
l’àmbit d’estudi s’ha optat per considerar les dades 
publicades a l’IDESCAT per l’any 2011.

6,4%
7,6%

25,9%

6,0%
2,7%2,0%

23,7%

3,9%

7,0%

6,8%

4,4% 3,6%

Canovelles les Franqueses del Vallès
Granollers la Llagosta
Lliçà de Vall Martorelles
Mollet del Vallès Montmeló
Montornès del Vallès Parets del Vallès
la Roca del Vallès Sant Fost de Campsentelles

Gràfic: Distribució per municipis de les emissions del 
trànsit urbà. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i 

BCNecologia.

Naturalment, els municipis més grans, Granollers 
(25,9%) i Mollet del Vallès (23,7%), són els principals 
contribuïdors en les emissions de l’àmbit d’estudi. 
En total les emissions de NOX i PM10 de les vies 
urbanes en els dotze municipis de l’àmbit d’estudi 
l’any 2011 són 435,43 t NOX i 29,51 t PM10. 

Municipi Turismes Furgo. Camions Bus Motoc. Ciclom. Tractors Remolcs Altres

Canovelles 7.490 830 819 1 846 608 88 180 135

Les Franqueses del 
Vallès

9.297 1.207 1.190 5 1.238 561 83 215 208

Granollers 28.239 2.971 2.931 45 3.570 1.832 226 567 509

La Llagosta 5.690 522 516 1 532 235 66 154 83

Lliçà de Vall 4.297 709 700 1 634 321 85 139 234

Martorelles 2.847 287 283 2 544 279 75 152 83

Mollet del Vallès 23.657 1.865 1.841 21 2.702 1.547 170 520 282

Montmeló 4.321 463 456 9 482 217 124 133 97

Montornès del Vallès 7.619 737 728 1 1.038 552 102 223 96

Parets del Vallès 9.516 1.009 995 1 1.251 574 125 309 195

La Roca del Vallès 5.564 680 670 1 935 321 71 202 149

Sant Fost de       
Campsentelles

4.742 586 579 1 891 332 48 104 126

Taula: Parc vehicular estimat per a cada municipi. Font:  Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia. 
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Emissions de NOX del trànsit interurbà
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Emissions de PM10 del trànsit interurbà
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Emissions de NOX del trànsit urbà
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Emissions de PM10 del trànsit urbà
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3.3. Emissions degudes al sector domèstic.

Les emissions del sector domèstic provenen 
principalment de les calderes de calefacció, 
calderes d’aigua calenta sanitària, cuines i estufes 
Aquestes emissions depenen del tipus de caldera, 
del consum i tipus de combustible, de la tecnologia 
de combustió i de l’eficiència energètica de la 
caldera. 

L’estimació de les emissions són l’aplicació de les 
dades obtingudes dels consums i tipologies de 
combustibles consumit a tota Catalunya sobre els 
municipis de l’àmbit del Pla. Per aquest motiu es 
considera que alguns municipis amb més població 
tenen una doble sobreestimació: perquè són més 
grans i per la tipologia de combustible utilitzat 
(una aportació real inferior de Biomassa respecte 
a Catalunya). A continuació es mostra la distribució 
del tipus de calefacció segons combustible per 
habitatge pel municipi de Granollers (2011). 
Aquestes dades donen una orientació del tipus de 
consum en calefacció de la comarca.

Combustible Col·lectiva Individual
Ap. 

mòbils 
Total

Carbò 0 23 65 88

Fusta 0 20 20 40

Petroli 108 667 152 927

Gas 539 10.317 1983 12.839

Electricitat 37 933 2.778 3.748

Altres 0 32 32 64

Total 684 11.992 5.030 17.706

Taula: Habitatges amb calefacció per tipus de combustible 
de Granollers 2011. Font: Idescat a apartir del Cens de 

Població i habitatges de l’INE.

La taula següent mostra les emissions del sector 
domèstic. En total les emissions de NOX i PM10 
degudes al consum domèstic en els dotze 

municipis de ’àmbit d’estudi l’any 2011 són 105,44 
t NOX i 43,69 t PM10.

Municipi NOX [t/any] PM10 [t/any]

Canovelles 6,48 2,68

Les Franqueses del 
Vallès

8,08 3,35

Granollers 27,35 11,33

La Llagosta 6,29 2,61

Lliçà de Vall 2,78 1,15

Martorelles 2,18 0,91

Mollet del Vallès 25,01 10,36

Montmeló 4,10 1,70

Montornès del Vallès 7,37 3,06

Parets del Vallès 7,30 3,03

La Roca del Vallès 4,65 1,93

Sant Fost de       
Campsentelles

3,84 1,59

Total 105,44 43,69

Taula: Emissions de NOX i PM10 del sector domèstic. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia.
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Canovelles les Franqueses del Vallès
Granollers la Llagosta
Lliçà de Vall Martorelles
Mollet del Vallès Montmeló
Montornès del Vallès Parets del Vallès
la Roca del Vallès Sant Fost de Campsentelles

Gràfic: Distribució per municipis de les emissions  del sector 
domèstic. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i 

BCNecologia.

Les emissions de NOX i PM10 domèstiques són directament proporcionals a la població. Per això els 
municipis amb més població, Granollers i Mollet del Vallès, són també els que més emeten en aquest 
sector. Els valors de les emissions de Granollers i Mollet del Vallès és consideren sobreestimats 

“
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Emissions de NOX del sector domèstic
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Emissions de PM10 del sector domèstic
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3.4. Emissions degudes al  sector 
industrial.

L’inventari d’emissions industrials es refereix 
únicament a aquells establiments que tenen 
una rellevància més important quant a volum 
d’emissions i que són els que estan connectats en 
continu a la XEAC (Xarxa d’Emissions a l’Atmosfera 
de Catalunya) o  bé, els que anualment han de 
comunicar la càrrega màssica de contaminants 
que emeten (PRTR). 

A continuació es mostra les activitats que s’han 
considerat i les emissions de NOX i PST:

Establiment* Municpi Any
NOx 

[t/any]

HEBRON S.A. La Llagosta 2011 1,90

SYNTHECOAT, S.L.U. La Llagosta 2011 0,85

URQUIMA S.A.
St. Fost de 
Campsen-

telles
2011 1,30

KAO CORPORATION, S.A. 
Mollet del 

Vallès 2011 82,15

INDUSTRIAS QUIMICAS 
DEL VALLES,S.A.

Mollet del 
Vallès 2011 0,79

COBEGA,S.A. Martorelles 2011 6,58

SUMITOMO BAKELITE EU-
ROPE BARCELONA, S.L.

Montornès 
del Vallès 2011 2,56

ASSECAT TERMIC MON-
TORNES (ATMDV)

Montornès 
del Vallès 2011 42,65

INDUSTRIAL GALVANIZA-
DORA, S.A.

Montornès 
del Vallès 2011 0,84

BEFESA GESTIÓN DE RESI-
DUOS INDUSTRIALES, S.L. 

(CENTRO DERPIN)

Montornès 
del Vallès 2011 0,00

MERCK, S.L.
Mollet del 

Vallès 2011 5,88

FARMHISPANIA, S.A. Montmeló 2011 2,55

PURAC BIOQUIMICA, S.A. Montmeló 2011 16,32

MERQUINSA Montmeló 2011 1,32

EUROMED, S.A.
Mollet del 

Vallès 2011 4,45

ARKEMA COATINGS RE-
SINS, S.A.U 

Mollet del 
Vallès 2011 2,24

DANONE, S.A.
Parets del 

Vallès 2011 2,21

LUCTA, S.A.
Montornès 
del Vallès 2011 1,00

FRANCISCO FUERTES, S.A.
Parets del 

Vallès 2011 0,47

STAHL IBERICA, S.L.
Parets del 

Vallès 2011 1,99

DSM NEORESINS, S.L.
Parets del 

Vallès 2011 6,58

APC EUROPE, S.A. Granollers 2011 3,51

UNIZINC,S.A. Lliçà de Vall 2011 2,49

REENVAS, S.A. Granollers 2011 0,35

UQUIFA, S.A. Lliçà de Vall 2011 4,19

EVONIK DEGUSSA IBÉRICA, 
S.A.

Granollers 2011 2,55

CHEMIPOL, SA Lliçà de Vall 2011 0,01

OMICRON QUÍMICA, S.A. Canovelles 2011 0,06

SANDOZ INDUSTRIAL PRO-
DUCTS, S.A.

Les Fran-
queses del 

Vallès
2011 11,42

BIOQUIM, S.A.
Les Fran-

queses del 
Vallès

2011 0,02

BEFESA ALUMINIO, S.L.
Les Fran-

queses del 
Vallès

2010 20,40

SYSFEED, S.L.U.
Les Fran-

queses del 
Vallès

2011 22,75

Total 252,39

Taula: Emissions de NOX de focus emissors industrials.    

*A causa de la falta d’informació d’altres activitats dintre de 
l’àmbit, aquesta taula es considera provisional.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia

Establiment* Municipi Any
PST 

[t/any]

URQUIMA, S.A.
St. Fost de 
Campsen-

telles
2011 0,008

MERCK, S.L.
Mollet del 

Vallès 2011 0,915

FARMHISPANIA, S.A. Montmeló 2011 0,101

FRANCISCO FUERTES, S.A.
Parets del 

Vallès 2011 0,034

STAHL IBERICA, S.L.
Parets del 

Vallès 2011 0,004

MATERIS PAINTS ESPAÑA 
S.L.  (Abans ALP REVETÓN, 

S.L.)

Les Fran-
queses del 

Vallès
2011 0,809

BEFESA ALUMINIO, S.L.
Les Fran-

queses del 
Vallès

2010 7,150

Total 9,021

Taula: Emissions de PST de focus emissors industrials. 

*A causa de la falta d’informació d’altres activitats dintre de 
l’àmbit, aquesta taula es considera provisional.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia
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La taula següent mostra les emissions industrials 
per municipi:

Municipi NOx [t/any] PST [t/any]

Canovelles 0,06 -

Les Franqueses del 
Vallès

54,59 7,96

Granollers 6,42 -

La Llagosta 2,75 -

Lliçà de Vall 6,69 -

Martorelles 6,58 -

Mollet del Vallès 95,51 0,92

Montmeló 20,19 0,10

Montornès del Vallès 47,06 -

Parets del Vallès 11,25 0,04

La Roca del Vallès - -

Sant Fost de       
Campsentelles

1,30 0,01

Total 252,39 9,02

Taula: Emissions de NOx i PST del sector industrial. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia

En total les emissions industrials en l’àmbit d’estudi 
són 252,39 t NOX i 9,02 t PM10.  
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Gràfic: Distribució per municipis de les emissions de 
NOx del sector industrial. Font:Departament de Territori i 

Sostenibilitat i BCNecologia.
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PST del sector industrial. Font: Departament de Territori i 

Sostenibilitat i BCNecologia.
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Emissions de NOX del sector industrial
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Emissions de PM10 del sector industrial
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3.5. Emissions totals a l’àmbit d’estudi.

En el total de l’àmbit d’estudi es van emetre l’any 
2011: 3.151,57 t NOX i 195,66 t PM10.

A continuació es mostra una taula amb les 
emissions disgregades per a cadascun dels  
municipis estudiats:

Municipi NOX [t/any] PM10 [t/any]*

Canovelles 160,47 10,97

Les Franqueses del 
Vallès

131,36 15,76

Granollers 393,94 32,48

La Llagosta 232,08 13,95

Lliçà de Vall 65,76 4,68

Martorelles 27,76 2,18

Mollet del Vallès 758,53 41,80

Montmeló 108,91 5,87

Montornès del Vallès 206,84 10,48

Parets del Vallès 320,58 17,14

La Roca del Vallès 672,41 34,31

Sant Fost de       
Campsentelles

72,91 6,05

Total 3.151,57 195,66

Taula: Emissions totals de NOX i PM10 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia.

*Les emissions industrials estan estimades en NOx i PST
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Gràfic: Distribució per municipis de les emissions de NOX 

totals. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i 
BCNecologia.
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Gràfic: Distribució per municipis de les emissions de PM10 

totals. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i 
BCNecologia.
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Referent a l’origen de les emissions, la taula 
següent mostra la distribució de les emissions per 
tipologia de font:

Sector NOX [t/any] PM10 [t/any]

Trànsit interurbà 2358,31 113,44

Trànsit urbà 435,43 29,51

Domèstiques 105,44 43,69

Industrials* 252,39 9,02*

Total 3.151,57 195,66

Taula: Distribució de les emissions de NOX i PM10 per sector. 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia. 

*Les emissions industrials estan estimades en NOX i PST
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13,8%

3,3%
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Trànsit interurbà Trànsit urbà

Domèstiques Industrials

Gràfic: Distribució per municipis de les emissions de NOX 

totals. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i 
BCNecologia.
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22,3%
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Trànsit interurbà Trànsit urbà

Domèstiques Industrials

Gràfic: Distribució per municipis de les emissions de PM10 

totals. Font:  Departament de Territori i Sostenibilitat i 
BCNecologia.

El municipi de Mollet del Vallès és el que més 
contribueix a les emissions totals amb un 24,1% i 
un 21,4% de les emissions totals  de NOX i PM10 
respectivament.

El principal sector que contribueix a les emissions 
és el trànsit interurbà amb un 74,8% i 58,0% de les 
emissions totals  de NOX i PM10 respectivament.

La Roca del Vallès, tot i no ser un municipi amb 
una alta població, té una elevada contribució a 
les emissions. El fet de que les principals vies 
interurbanes contaminadores AP-7 i C-33 travessin 
els termes municipals és clau per explicar aquest 
fet.

El sector del trànsit interurbà és el que més contribueix a les emissions de l’àmbit d’estudi (74,8% de 
NOX i 58,0% de PM10), el trànsit urbà emet el 13,8% i 15,1% respectivament i la indústria contribueix en 
un 8,0% de les emissions de NOX i un  4,6% de les emissions de PM10. Les emissions domèstiques són  
el 3,3% del total de NOX i el 22,3% de PM10 . Aquest alt percentatge pot ser degut a una sobreestimació 
de les emissions derivades del consum de biomassa.

Considerant els termes municipals, el municipi de Mollet del Vallès és el que més contribueix a les 
emissions totals amb un 24,1% i un 21,4% de les emissions totals  de NOX i PM10 respectivament. 

La Roca del Vallès, tot i no ser un municipi amb una alta població, té una elevada contribució a les 
emissions a causa de que les principals vies emissores AP-7 i C-17 transcorren pel seu terme municipal.

“
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Emissions de NOX totals
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Emissions de PM10 totals
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3.6. Impacte de les emissions sobre la 
població afectada.

La quantificació de l’impacte de les emissions 
sobre la població del municipi és un càlcul altament 
complex. En efecte, les emissions estimades es 
mesuren a la sortida exacta de la font, ja sigui 
mòbil o fixa. Des de l’emissió de contaminants de 
les fonts cap a l’atmosfera fins a la consideració de 
l’aire que respira la població hi ha un camí complex 
de transport i transformació química.

Inicialment els contaminants emesos per les fonts 
estan sotmesos a les condicions meteorològiques: 
temperatura, vent, humitat i precipitació, que 
condicionen la dispersió del contaminant per 
l’atmosfera. A més, en aquesta dispersió entren  en 
joc multitud de reaccions químiques. És per això 
que no es pot precisar quin és l’impacte sobre la 
població.

Com s’ha comentat anteriorment, les condicions 
meteorològiques juguen un paper clau a l’hora 
de caracteritzar la capacitat de dispersió dels 
contaminants emesos per les fonts. Les condicions 
d’estabilitat o estratificació atmosfèrica influeixen 
de manera diferent en la neteja de l’aire ambient. 
Una atmosfera estable es caracteritza per la seva 
resistència als moviments ascendents. Això es pot 
produir a causa d’un refredament de la superfície o 
per un escalfament d’aire en alçada. Un cas especial 
on la temperatura augmenta en alçada en una capa 
de l’atmosfera s’anomena inversió. En situacions 
de forta estabilitat els nivells de concentració  de 
contaminants a prop del terra poden arribar a ser 
elevats. La típica situació d’estabilitat atmosfèrica 
es l’anticicló.

Un anticicló és una zona atmosfèrica d’alta pressió, 
on la pressió atmosfèrica (corregida a nivell de 
mar) és superior a la de l’aire circumdant. Aquest fet 
crea una circulació descendent i divergent sobre el 
terra des de les capes altes de l’atmosfera, produint 
el fenomen de subsidència, que provoca temps 
estable, absència de precipitació i és responsable 
de l’acumulació de contaminants a les grans ciutats 
atés que, provoca una absència de vents dificultant  

així, la dispersió de contaminants.

Per tal d’intentar valorar l’impacte de les emissions 
sobre la població afectada, es plantegen dos 
anàlisis:

•	 Anàlisi global: considerant els diferents 
municipis com a part de diferents Zones de 
Qualitat de l’Aire i els valors enregistrats pels 
punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància 
i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA) en aquesta zona, la qual mesura en 
diferents punts del territori els valors de la 
qualitat de l’aire (immissió) i el compliment dels 
valors límit establerts per la legislació vigent.

•	 Anàlisi en detall: considerant els valors 
enregistrats en els punts de mesurament de 
la XVPCA ubicats al municipi i altres dades de 
campanyes disponibles o aplicant models de 
dispersió de contaminació atmosfèrics.

Malgrat que aquest anàlisi global es mostra en 
el següent punt del document, no es pot passar 
per alt la relació tancada entre emissió - distància - 
immissió. Per aquest motiu es mostren a continuació 
els mapes de les emissions de NOX i PM10 destacant 
els nuclis amb població de cadascun dels termes 
municipals. 

Aquests mapes són merament orientatius donat 
que no consideren aspectes totalment crítics en 
la dispersió de contaminants com la meteorologia 
de la zona. 
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Nuclis poblacionals i emissions de NOX totals
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Nuclis poblacionals i emissions de PM10 totals 
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4.1. Introducció.

El marc normatiu per tal d’avaluar la qualitat de l’aire 
d’un territori és el Reial Decret 102/2011 del 28 de 
gener. L’article 2, apartat 5, defineix avaluació com 
qualsevol mètode utilitzat per a mesurar, calcular, 
predir o estimar el nivell de contaminant a l’aire 
ambient o els seus efectes.

D’acord amb l’article 5, l’administració competent, 
en aquest cas el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a Catalunya es defineixen 15 zones de 
qualitat de l’aire (ZQA) segons criteris de condició 
de dispersió dels contaminants, que depenen 
bàsicament de la orografia, de la climatologia i de 
les emissions a l’atmosfera d’origen antropogènic.

4. DIAGNOSI DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

Imatge: Zones de qualitat de l’aire (ZQA) de Catalunya. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i BCNecologia - 
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Els 12 municipis objecte d’aquest Pla defineixen un 
subàmbit dintre de la Zones de Qualitat de l’Aire: 
ZQA 2 (Vallès – Baix Llobregat). La ZQA 2 està 
conformada per 62 municipis amb una superfície 
total de 1.180 km2 i 1.408.429 habitants.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA) disposa actualment de 24 
punts de mesurament a la ZQA 2. D’aquests només 
3 estan ubicats als municipis implicats en aquest 
Pla. 

L’estació de la XVPCA ubicada al municipi de Santa 
Perpètua de la Mogoda tot i no pertànyer a cap 
dels municipis d’aquest Pla (ni tan sols a la comarca 
del Vallès Oriental) es considera representativa de 
la zona d’actuació per tant s’ha tingut present per 
tal de realitzar el diagnòstic de la qualitat de l’aire 
de l’àmbit del PSMQA.

L’avaluació de la qualitat de l’aire es realitza 
comparant els nivells d’immissió mesurats al 
territori mitjançant els sensors de la XVPCA amb 
els objectius definits a l’annex I del Reial Decret 
102/2011. 

És important remarcar que l’avaluació de la qualitat 
de l’aire es realitza tenint present la totalitat de les 
estacions de la Zona de Qualitat de l’Aire. Només 
que els nivells d’immissió d’un punt de mesurament 
superin els valors legislats (per exemple Granollers 
Mollet del Vallès , o Montornès del Vallès ), la 
totalitat de la Zona de Qualitat de l’Aire 2 superarà 
els nivells de qualitat de l’aire. En aquesta avaluació 
de la qualitat de l’aire del territori 

Punts de mesurament de la XVPCA a l’àmbit d’estudi del PSMQA

Muncipi ZQA Ubicació Tipus ubicació Automàtica Manual

Granollers 2 C/ Francesc Macià 145 U / T NOX PM10

Mollet del Vallès 2
Pista Municipal d’atletisme 

(la Roca Salvadora)
S / T NOX PM10

Montornès del Vallès 2 CEIP Escola Marinada S / I PM10

Sta. Perpètua de la 
Mogoda**

2 c/Onze de Setembre/Av. Girona S / I NOX PM10

*L’estació de Sta. Perpètua de la Moguda no pertany al Vallès Oriental però és considera representativa de l’àmbit d’estudi

U: Urbana, SU: Suburbana, R: Rural. T: Trànsit, I: Industrial, F: fons

Taula: Punts de mesurament de NOX i PM10 a la comarca del Vallès Oriental. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Imatge: Punts de mesurament: 1: Granollers, 2: Mollet del Vallès i 3: Montornès del Vallès. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i Diputació de Barcelona.
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Punts de mesurament de la XVPCA representatius de l’àmbit del PSMQA.

Diagnòstic de la Qualitat de l’aire
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4.2. Avaluació de la qualitat de l’aire als 
municipis del PSMQA.

L’avaluació de la qualitat de l’aire s’ha realitzat 
per als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) 
i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres (PM10), atès que hi ha 8 municipis de la 
comarca del Vallès Oriental que estan declarats 
com a Zona de Protecció Especial (ZPE) de 
l’ambient atmosfèric per aquests contaminants. 
Aquests presenten nivells superiors als admissibles 
que fixa la normativa vigent, comportant un risc 
d’afectació sobre la salut humana i el medi ambient. 
Quatre municipis més de la comarca que, tot i no 
presentar nivells superiors als nivells admissibles, 
s’han adscrit a aquest Pla Supramunicipal d’Acció 
per a la Millora de la Qualitat de l’Aire.

Es important remarcar la hipòtesi que tots els 
municipis objecte d’estudi, conformen un subàmbit 
de la ZQA 2 (Vallès – Baix Llobregat). Aquest 
municipis estan afectats per la mateixa massa d’aire 
subjecta a condicions d’estancament i acumulació 
de contaminants sobretot en els mesos d’hivern, 
per tant l’orografia i la dinàmica atmosfèrica 
predisposen pateixin la concentració en superfície 
de moltes de les emissions metropolitanes.

Aquesta hipòtesi impulsa aquest estudi i dona 
sentit a treballar de forma conjunta en un pla i 
actuacions coordinades entre administracions 
locals i autonòmica.

4.2.1. Avaluació dels nivells de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10).

L’evolució del període 2002 al 2015, de les 
mitjanes anuals de les partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) pels punts de 
mesurament representatius de la zona d’estudi 
mostren com, s’ha reduït la concentració anual de 
PM10 des de l’any 2008 i com, a partir de l’any 2009, 
la mitjana anual s’ha mantingut sempre per sota 
del valor límit anual.

Pel que fa al nombre de superacions permeses del 
valor límit diari (quantificat amb el percentil 90.4) 
per les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres (PM10), s’observa com, en general, ha 
anat disminuint al llarg de tot el període i com 
des del l’any 2011 no s’ha donat cap superació al 
Vallès Oriental, excepte al punt de mesurament 
de Granollers (Francesc Macià), on s’ha superat el 
valor límit diari de PM10 (quantificat amb el percentil 
90.4) durant 5 dels darrers 7 anys i a Mollet del 
Vallès l’any 2015. 

De els dades enregistrades es pot extreure que 
en el període hivernal és quan es produeixen 
les superacions. Aquetes estan  associades a la 
manca de dispersió i per tant l’acumulació de 
la  contaminació en la plana del Vallès. Aquesta 
contaminació probablement no ve únicament de 
les emissions locals.

La concentració en superfície de partícules inferiors a 10 micres PM10 al llarg del període 2002-
2015, a les estacions situades en els dotze municipis d’estudi, s’ha reduït progressivament. 

Referent a la mitjana anual, els darrers anys no s’han detectat superacions del límit per a la 
protecció de la salut humana, la tendència és clarament a la baixa amb l’excepció del darrer any 
2015 on s’ha registrat un mínim augment.

Pel que fa al Percentil 90.4, l’any 2015 s’han registrat superacions del valor límit als punts de 
mesurament de  Granollers (Francesc Macià) i Mollet del Vallès (pista d’Atletisme).

“
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Valor límit anual Granollers (Vinyoli-Foix)

Granollers (c/ Francesc Macià) Mollet del Vallès (Pista Municipal d’Atletisme)

Montornès del Vallès (CEIP Marinada) Montornès del Vallès (pl. del Poble)2

Sta. Perpètua de la Mogoda (Onze de Setembre)

Gràfic: Evolució temporal de la mitjana anual de PM10.  

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Mitjana anual PM10 (mg/m3)

Punt de mesurament 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Granollers
 (Vinyoli-Foix) 64 54 53 61 61 57       

Granollers 
(C/ Francesc Macià)1        38 30 33 33 31 23 34

Mollet del Vallès 
(Pista Municipal d’At-

letisme)
    55 46 41 37 30 31 31 25 27 33

Montornès del Vallès 
(CEIP Marinada)   39 39 51 41 37 38 31 30 25 23 24 25

Montornès del Vallès 
(Pl. del Poble)2    39 42 39 34 32 25 27   

Sta. Perpètua de la 
Mogoda) 50 44 39 33 33 32 26 27 32

1 L’estació de Granollers (Vinyoli-Foix) es va donar de baixa el 25 d’abril de 2008.

2 L’estació de Montornès del Vallès (Pl. del Poble) es va donar de baixa el 22 de setembre de 2011.

 Taula: Evolució temporal de la mitjana anual de PM10. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Evolució de la mitjana anual de PM10 (mg/m3)
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Percentil 90,4 PM10 (mg/m3)

Punt de mesurament 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Granollers
 (Vinyoli-Foix) 95 82 83 83 105 98       

Granollers 
(C/ Francesc Macià)1        58 49 51 58 51 46 57

Mollet del Vallès 
(Pista d’Atletisme)     76 77 66 55 48 47 47 44 46 52

Montornès del Vallès 
(CEIP Marinada)   58 57 74 61 59 58 45 45 37 38 39 41

Montornès del Vallès 
(Pl. del Poble)2    59 60 65 55 50 39 44   

Sta. Perpètua de la 
Mogoda 81 68 58 51 53 50 46 47 50

1 L’estació de Granollers (Vinyoli-Foix) es va donar de baixa el 25 d’abril de 2008.

2 L’estació de Montornès del Vallès (Pl. del Poble) es va donar de baixa el 22 de setembre de 2011.

 Taula: Valors d’immissió de PM10 a la comarca del Vallès Oriental. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
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Gràfic: Evolució temporal del Percentil 90.4 de PM10  a la comarca del Vallès Oriental.  

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
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4.2.2. Avaluació dels nivells de diòxid de 
nitrogen (NO2).

La tendència de la mitjana anual d’NO2 dels 
darrers anys a les estacions ubicades als municipis 
del PSMQA és  força estable, tot i que apunta a 
una disminució molt lenta. En els darrers anys 
s’ha superat el valor límit diari a les estacions de 
Granollers (Francesc Macià) els anys 2009-2010 
i  2012 a Mollet del Vallès (pista d’atletisme) 
el període 2010-2015 i a Santa Perpètua de la 
Mogoda els anys 2009-2010. 

Pel que fa als registres horaris, des de l’any 2008, 
el valor límit horari no presenta més de les 18 
superacions permeses per la legislació vigent a 
cap de les estacions representatives de l’àmbit.

Es important recordar que l’estació de la XVPCA 
ubicada al municipi de Santa Perpètua de la 
Mogoda tot i no pertànyer a cap dels municipis 
d’aquest Pla es considera representativa de la zona 
d’actuació, per tant s’inclou en aquest diagnòstic.

A continuació es presenten les mitjanes anuals  
d’NO2 i el nombre de superacions del Valor límit 
horari d’NO2 registrats els anys 2002 - 2015 als 
punts de mesurament considerats representatius 
de l’àmbit d’estudi del PSMQA.

 A més es representa en una gràfica l’evolució de 
les mitjanes anuals del període 2002-2015

Mitjana anual NO2 (mg/m3)

Punt de mesurament 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Granollers 
(Joan Vinyoli)2 31 31 32 34

Granollers 
(Francesc Macià) 41 41 38 42 40 35 39

Mollet del Vallès 
(pista d'atletisme) 48 45 47 54 48 46 44 44 46

Sta. Perpètua de la 
Mogoda) 51 45 43 43 35 38 38 37 39

1 L’estació de Granollers (Vinyoli-Foix) es va donar de baixa el 25 d’abril de 2008.

 Taula: Evolució de la mitjana anual de NO2 als punts de mesurament 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

La tendència de la mitjana anual d’NO2 és força estable. En els darrers anys s’ha superat el 
valor límit anual (40 mg/m3) a les estacions de Mollet del Vallès i a l’any 2012, 2010 i 2009 a 
Granollers, dos punts de mesurament classificats com de trànsit. 

Pel que fa al nombre de superacions del valor límit horari 200 mg/m3, no s’han presentat més de 
les 18 superacions permeses per la legislació vigent a cap de les estacions de l’àmbit d’estudi.

“
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Evolució de la mitjana anual de NO2 (mg/m3)
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Gràfic: Evolució de la mitjana anual de NO2  

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Nombre superacions valor límit horari NO2  (200mg/m3)

Punt de mesurament 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Granollers 
(Joan Vinyoli)2              0 0 0 0

Granollers 
(Francesc Macià) 4 0 1 0 2 0 0

Mollet del Vallès 
(pista d'atletisme) 2 0 0 6 0 0 0 0 0

Sta. Perpètua de la 
Mogoda (Onze de 

Setembre)
24 6 0 0 0 0 0 0 0

1 L’estació de Granollers (Vinyoli-Foix) es va donar de baixa el 25 d’abril de 2008.

 Taula: Nombre superacions valor límit horari de NO2 als punts de mesurament 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
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4.3. Altres eines d’avaluació de la qualitat 
de l’aire.

A més de la XVPCA, que és la principal eina 
d’avaluació de la qualitat de l’aire, tant la Direcció 
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat 
de Catalunya (DGQA) com la Gerència de Serveis 
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, 
disposen d’altres eines complementàries per 
incrementar el coneixement de la qualitat de 
l’aire en punts concrets del territori i determinar 
el potencial impacte de les emissions procedents 
de les indústries i del trànsit de la zona. Aquestes 
són campanyes realitzades amb unitats mòbils 
de mesura de la contaminació atmosfèrica o amb 
unitats de partícules per períodes concrets de l’any.

Les unitats mòbils són vehicles equipats amb 
analitzadors automàtics, captadors manuals de 
mesurament de contaminants atmosfèrics i sensors 
meteorològics, destinades a realitzar campanyes 
específiques en zones on no es disposa de punts 
de mesurament.

La unitat de partícules està equipada amb 
un analitzador automàtic de partícules PM10, 
una estació meteorològica i un ordinador on 
s’enregistren totes les dades de cada paràmetre 
cada mitja hora.

A més, al municipi de Granollers s’han efectuat 
diferents mostreigs per a la caracterització de 
mostres de material particulat atmosfèric i poder 
identificar les possibles fonts que contribueixen als 
nivells registrats. Aquests estudis es van realitzar 
amb la unitat mòbil del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).

A la pàgina següent es mostra una taula amb les 
campanyes realitzades als municipis de la comarca 
del Vallès Oriental, durant els darrers anys, amb els 
resultats obtinguts pels contaminants NO2 i PM10.

A més d’aquests contaminants atmosfèrics, en 
algunes de les campanyes s’han avaluat d’altres 
com diòxid de sofre, sulfur d’hidrogen, monòxid 
de carboni, ozó, benzè o  metalls pesants (plom, 
níquel, cadmi i arsènic).

Imatge: Unitat mòbil UM1 instal·lada a la Carretera de Caldes, Granollers
Font: Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
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Campanyes efectuades amb les unitats mòbils i unitats de partícules 2009-2015

Municipi ZQA Ubicació Tipus3 Període
Resultats

NO2 i PM10 

Les Franqueses 
del Vallès

2
Pàrquing del 

Consell del Poble 
de Llerona

I
04/02/2009
18/03/2009

Superació VLd2 PM10              
(6 dies)

Les Franqueses 
del Vallès

2
Pàrquing del 

Consell del Poble 
de Llerona

I
21/01/2010
25/02/2010

Cap
 superació

Granollers 2 C. Francesc Macià U
2/04/2009

15/05/2009
Mostreig per Caracterització

Granollers 2 Pistes Atletisme U
22/10/2009
13/11/2009

Mostreig per Caracterització

Granollers 2
Carretera de 

Caldes
U

18/12/2010 
13/03/2011

Superació VLd2 PM10                       
(16 dies)

Granollers 2 Pistes Atletisme U 19/02/2009 9/01/2012
Superació. VLd2 PM10                  
(49 dies - l’any 2009) 

Granollers 2 C. de Sant Jaume T
01/12/2011
30/01/2012

Superació. VLa1 NO2

Granollers 2
Plaça de Pau 

Casals
T

12/02/2014
24/03/2014

Cap 
superació

Granollers 2 C. Francesc Macià U 2013-2014 Mostreig per Caracterització

Granollers 2
Arxiu Comarcal 

del Vallès Oriental
U

11/03/2014 
20/10/2015

Cap 
superació

Granollers 2 Recinte Firal U 21/01/2015 8/03/2015
Cap 

superació

La Llagosta 2 Pg. Pintor Sert UT
18/09/2014
06/11/2014

Cap 
Superació

Lliçà de Vall 3 Pg. de l’Esglèsia U
12/11/2009
19/01/2010

Superacions. 

VLd2 PM10 25 dies i Vla3 PM10

Montmeló 2
Plaça de la 
Quintana i 

C.1 de maig
U

20/12/12-19/02/13
19/02/13-30/04/13

Superació VLd2 PM10                       
(10 dies)

Montornès del 
Vallès

2 C. Vallès U
18/03/2009
27/04/2009

Cap
 superació

Montornès del 
Vallès

2 C. Vallès U
8/05/2013
9/07/2013

Cap
 superació

1 VLa: (valor límit anual per a la protecció de la salut humana)
2 Vld:  (valor límit diari per a la protecció de la salut humana)

3 Tipus: U: Urbana, I: Industrial, T: Trànsit

Taula: Campanyes efectuades amb unitats mòbils i Unitats de Partícules al Vallès Oriental 

Font: Diputació de Barcelona, Departament de Territori i Sostenibilitat. Genaralitat de Catalunya
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4.3.1. Avaluació de la qualitat de l’aire a Les 
Franqueses del Vallès.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge 
i la Gerència de Serveis de Medi  Ambient de la 
Diputació de Barcelona, amb l’objectiu d’ avaluar 
la qualitat de l’aire i determinar el potencial 
impacte de les emissions procedents del trànsit 
de les vies principals properes, així com de 
les indústries de la zona, van dur a terme dues 
campanyes de mesuraments al municipi de Les 
Franqueses del Vallès, al nucli de Llerona, en els 
períodes 04/02/2009-18/03/2009 i 21/01/2010 - 
25/02/2010. 

Les unitats mòbils van ser instaŀlades al pàrquing 
del Consell del Poble de Llerona (antiga Escola 
del Pla de Llerona), zona considerada rural amb 
influència industrial i de trànsit.

Tot i que la zona més immediata a la ubicació té un 
nivell de trànsit molt baix, es troba molt a prop de 
les següents vies: la C-17 i la N-152a . També cal 
considerar vies més llunyanes com l’AP-7 i la C-60. 

El Consell del Poble de Llerona està envoltat de 
diversos nuclis. Els més importants que hi ha són a 2 
km al nord de la ubicació el municipi de La Garriga 
i a 4,7 km el Parc Natural del Montseny; cap a l’est, 
a uns 5 km es troba el municipi de Cardedeu; a 1,5 
km i 4 km al sud de la ubicació hi ha els nuclis de 
Les Franqueses del Vallès, Canovelles i Granollers, 
respectivament. Així doncs, aquest punt està 
envoltat d’una important activitat urbana, industrial 
i de trànsit.

Els resultats obtinguts en el període 04/02/2009 
-18/03/2009 van mostrar que la qualitat de l’aire a 
la zona pel diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3), i els 
BTEX (Benzè, Toluè, Etilbenzè i Xilens) va ser bona 
i no es van superar en cap cas els valors límit de 
referència tot i què, es va demostrar la presència 
de compostos d’origen industrial a l’aire ambient.

Referent a les partícules de diàmetre inferior a 
10  micres (PM10). En aquest període, tot i què la 
mitjana del període és inferior a la referència de 
la mitjana anual, es va superar 6 dies el valor de 
50 μg/m3 com a mitjana diària. Si la resta de l’any 
les concentracions fossin similars a les mesurades 
aquests dies, les concentracions estarien per sobre 
dels valors límit establerts per a la protecció de la 
salut.

Els resultats obtinguts en el període 21/01/2010 
- 25/02/2010 van mostrar que la qualitat de l’aire 
a la zona pels contaminants diòxid de sofre (SO2), 
sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), 
monòxid de carboni (CO), ozó (O3), partícules de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10), benzè (C6H6), 
plom (Pb), cadmi (Cd), arsènic (As) i níquel (Ni) va 
ser bona i no es van superar en cap cas els valors 
límits de referència.

4.3.2. Avaluació de la qualitat de l’aire a 
Granollers.

El municipi de Granollers disposa de diversos 
estudis periòdics de qualitat de l’aire realitzats 
amb diferents infraestructures: Unitats mòbils 
i captadors automàtics. A més, disposa de 
mostreigs de partícules per poder conèixer la 
seva composició química i així, els orígens de la 
contaminació del municipi.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, amb 
l’objectiu d’avaluar la qualitat de l’aire i determinar 
el potencial impacte de les emissions procedents 
de les indústries de la zona, així com del trànsit 
de les vies principals properes, va dur a terme 
dues campanyes de mesuraments al municipi de 
Granollers: 

•	 Una unitat mòbil ubicada al Carrer de Sant 
Jaume en una zona considerada urbana de 
trànsit entre l’01/12/11 i el 30/01/12.

•	 Una unitat mòbil ubicada a la Plaça Pau Casals 
en una zona considerada urbana de poc trànsit 
entre el 12/02/14  i el 24/03/14.
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Les vies de trànsit rodat més properes a les 
ubicacions són: la N-152a, la C-1415c, la BP-5002 
la BV-1432,  L’AP-7 i la C-17. 

En aquest municipi, la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) disposa 
d’un punt de mesurament ubicat al carrer Francesc 
Macià.

Els resultats obtinguts a les dues campanyes 
mostren que, tenint en compte els valors límit 
que la normativa actual regula per a cadascun 
dels contaminants, la qualitat de l’aire a la zona 
pels contaminants diòxid de sofre (SO2), sulfur 
d’hidrogen (H2S), ozó (O3), monòxid de carboni 
(CO), partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres (PM10), benzè (C6H6), plom (Pb), cadmi 
(Cd), arsènic (As) i níquel (Ni) avaluats mitjançant 
una unitat mòbil d’immissions, va ser bona durant 
el període d’anàlisi i no es van superar en cap cas 
els valors límit de referència.

Pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), es va superar 
el valor límit anual però no el valor límit horari en 
la unitat mòbil ubicada al carrer de Sant Jaume. 
En canvi, la unitat mòbil ubicada a la Plaça de Pau 
Casals no va registrar superacions.

Si es comparen els nivells mesurats pel diòxid de 
nitrogen (NO2) i per a les partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), tant a la 
ubicació del carrer de St. Jaume com a la ubicació 
de la Plaça de Pau Casals, amb els mesurats durant 
els mateixos períodes en el punt de mesurament 
de la XVPCA, ubicat al carrer de Francesc Macià, 
s’observa que els nivells són més baixos a les 
ubicacions de les unitats mòbils.

01/12/11
30/01/12

Valor 
legislat

Estació 
XVPCA 
(C. de  

Francesc 
Macià)

Ubicació 
UM 

(C. de Sant 
Jaume)

Mitjana NO2 (µg/
m3) 40 56 48

Valor màxim 
NO2 (µg/m3) 200 147 144

nº de superaci-
ons permeses 
del valor límit 

horari

18 19 20

Mitjana PM10 
(µg/m3) 40 45 34

nº de superaci-
ons permeses 
del valor límit 

diari

35 11 4

Taula: Comparació dels nivells mesurats a les unitats mòbils 
i els valors enregistrats pel punt de mesurament de la 

XVPCA a Granollers (Períodes: 01/12/2011 - 30/01/2012) 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de 

Catalunya

12/02/14
24/03/14

Valor 
legislat

Estació 
XVPCA 
(C. de  

Francesc 
Macià)

Ubicació 
UM 

(C. de Sant 
Jaume)

Mitjana NO2 
(µg/m3) 40 43 39

Valor màxim 
NO2

200 144 125

nº de superaci-
ons permeses 
del valor límit 

horari

18 0 0

Mitjana PM10 

(µg/m3) 40 36 24

nº de superaci-
ons permeses 
del valor límit 

diari

35 4 1

nº de superaci-
ons permeses 
del valor límit 
diari avaluat 
amb P90,4

50 62 43

Taula: Comparació dels nivells mesurats a les unitats mòbils 
i els valors enregistrats pel punt de mesurament de la 

XVPCA a Granollers (Periodes: 12/02/2014 - 24/03/2014) 
Font:  Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de 

Catalunya
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Un altre estudi que es va realitzar amb la unitat 
mòbil al municipi va ser a la Carretera de Caldes, 
davant dels jardins de Fàtima. Des del 17 de 
desembre de 2010 al 14 de març de 2011.

Referent a les partícules de diàmetre inferior a 
10 micres (PM10), la mitjana diària es va superar 
16 vegades, el valor límit diari de 50 μg/m3 en 
aquest període de mostreig de 54 dies. La mitjana 
del període, 45 μg/m3, és superior al valor límit 
anual de 40 μg/m3. Si durant la resta de l’any les 
concentracions són similars a les mesurades 
aquests dies es superarien els valors límits 
establerts per a la protecció de la salut humana.

Pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2) la mitjana 
del període és de 46 μg/m3, superior al valor límit 
anual de 40 μg/m3. Igual que en el cas del PM10, 
si durant la resta de l’any les concentracions són 
similars a les mesurades es superarien els valors 
límits.

Els altres contaminants registrats no superen els 
valors límits legislats excepte les partícules de 
mida inferior a 2,5 μ (PM2,5), la mitjana de les quals 
durant aquest període de mostreig de 32 dies és, 
29 μg/m3, superior al valor objectiu anual, 25 μg/
m3. 

Captador automàtic (2009-2010-2011)

Per altra banda la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona va instaŀlar  
un captador automàtic a les Pistes d’Atletisme 
(Instaŀlacions esportives municipals), entre el 
C.Camp de les Moreres, el C.Prat de la Riba i el 
C.Lluís Companys. L’objectiu va ser comparar les 
dades registrades a la nova ubicació de la cabina 
(a Francesc Macià) amb una zona propera a l’antiga 
ubicació a Vinyoli. Es va instaŀlar el 19 de febrer de 
2009 i es retirà el 9 de gener de 2012. Així, l’estudi 
es va realitzar durant els anys 2009, 2010 i 2011 i 
es va fer la comparació dels resultats amb l’estació 
fixa de la XVPCA.

Imatge: Unitat automàtica de partícules ubicada a Granollers 

Font: Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona

Els resultats obtinguts mostren que en cap cas 
(anys 2009-2010-2011) es va superar el valor límit 
anual de protecció de la salut (mitjana anual de 34 
μg/m3 el 2009, 31 μg/m3 el 2010 i el 2011). El valor 
límit diari de protecció de la salut es va superar 49 
dies l’any 2009, 25 el 2010 i 28 vegades el 2011. 
Donat que el límit es situa en 35 vegades per any, 
es va complir la normativa els anys 2010 i 2011 
però no el 2009.

Valor límit PM10 
de protecció de 

la salut
2009 2010 2011

Mitjana diària 
(50µg/m3)*

49 25 28

Mitjana Anual 
(40µg/m3)

34 31 31

*No s’ha de superar en més de 35 vegades l’any 

Taula: Valors enregistrats al captador automàtic

Font: Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona
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A l’evolució anual es pot afirmar que les 
concentracions són més altes a l’hivern. Els mesos 
d’estiu, la reducció d’emissions i la dispersió de 
contaminants propicia valors més baixos. Les 
concentracions de PM10 al llarg del dia, tenen un 
increment més elevat al matí. A la tarda tornen a 
pujar però amb valors més baixos. 

Els dies de pluja, fan disminuir els valors de 
concentració de les partícules en suspensió i 
produeixen el que s’anomena episodis de valors 
baixos de partícules per deposició humida. Hi ha 
una neteja de l’atmosfera evitant l’acumulació de 
les partícules a l’aire.

En observar la influència de la pluja sobre els valors 
baixos de PM10, té més efecte el nombre de dies 
de pluja que la quantitat de pluja pròpiament.

L’efecte cap de setmana sempre comporta 
una reducció de la concentració de PM10. Això 
sembla indicar que l’origen de les partícules és 
antropogènic i lligat principalment al trànsit.

L’any 2009 va ser del 29% i el 2010 d’un 17% 
perquè març i novembre no van reduir els valors 
de PM10 durant el cap de setmana. L’any 2011 va 
ser d’un 26%.

L’any 2009 va presentar un nombre considerable 
d’episodis de pols africana. Els anys 2010 i 2011 
aquests episodis van tenir una intensitat més baixa.

La comparació entre els valors enregistrats a la 
unitat de partícules ubicada a les pistes d’atletisme 
i els valors de l’estació fixa de la XVPCA (situada al 
C.Francesc Macià) són similars i lleugerament més 
alts l’any 2011 respecte 2010. Les concentracions 
mitjanes de PM10 mínimes i màximes (per tant, més 
baixes i més altes), s’enregistren a l’estació fixa de 
Francesc Macià. A la unitat de partícules situada 
a les pistes d’atletisme els valors mitjans són més 
constants al llarg de l’any.

       2009             2010                    2011

UPM10 XVPCA UPM10 XVPCA UPM10 XVPCA

G. - - 30 37 19 53

F. - - 32 30 40 50

Mç. 42 37 35 42 26 25

A. 33 35 31 34 33 31

Mg. 40 44 30 23 31 26

Jy. 36 37 29 25 26 22

Jl. 37 30 38 29 29 23

A. 25 27 25 19 32 29

S. 31 33 28 22 33 33

O. 36 41 32 30 38 39

N. 48 49 31 37 29 36

D. 39 - - 41 37 39

Taula: Comparació dels nivells mesurats al captador 
automàtic i els valors enregistrats pel punt de mesurament 

de la XVPCA a Granollers Font:  Gerència de Serveis de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona

Anàlisi de partícules més recents

Els anàlisis més recents fins la data de redacció 
d’aquest document són els realitzats amb una 
Unitat equip al terrat de l’Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental de Granollers, des del 11 de  març de 
2014 fins el 20 d’ octubre 2015 i la unitat mòbil 
instaŀlada al Recinte Firal del 21 de gener al 8 de 
març de 2015 . 

Les mitjanes dels períodes registrats van ser 21 μg/
m3 al terrat de la Biblioteca i 27μg/m3 al Recinte 
Firal.

Caracterització de partícules atmosfèriques 
recollides a Granollers – 2013 i 2014

La Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya va soŀlicitar un informe 
tècnic per a la caracterització de mostres de 
material particulat atmosfèric a Granollers. 
L’objectiu de l’estudi era la determinació de la 
composició d’aquest material per tal d’identificar 
la corresponent font d’emissió.
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Durant el període gener-juny de 2013, es va 
realitzar el mostreig de partícules atmosfèriques 
inferiors a 10 micres (PM10) recollides a la estació 
de qualitat del aire “Francesc Macià”. Els resultats 
de la campanya van plantejar la necessitat de 
aprofundir en la investigació amb l’objectiu 
d’identificar les fonts responsables dels elevats 
nivells de concentració en aire ambient de carboni 
elemental, PM10 i NOX. Per aquest motiu, l’any 2014 
es decideix instaŀlar la unitat mòbil del CSIC (UM-
CSIC) al costat de l’estació de qualitat del aire 
“Francesc Macià” de Granollers. Aquesta es va 
coŀlocar el 5 de febrer de 2014 i es va retirar el 28 
de març de 2014. 

Paraŀlelament (del 12/02/2014 al 24/03/2014), es 
va instaŀlar una unitat mòbil del Departament de 
Territori i Sostenibilitat (UM-DGQA) a la plaça Pau 
Casals de Granollers. Amb l’objectiu d’identificar la 
situació de les possible fonts, es van seleccionar i 
analitzar diversos filtres de PM10. 

Els resultats analitzats per l’Institut de Diagnosi 
Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDÆA), van 
mostrar que les concentracions de NO2, CO i BC 
mostraven un cicle diari caracteritzat per un màxim 
al matí (9:00 h) i un segon a la nit (22:00 h). Les 
concentracions de NO presentaven un cicle diari. 
La ràtio NO/NO2 era molt elevada durant el primer 
màxim al matí, a conseqüència de l’impacte d’una 
font de combustió caracteritzada per un ràtio alta.

Existia una clara diferència entre les concentracions 
enregistrades durant la setmana i el cap de 
setmana. Aquesta tendència era més evident per 
al NOX, indicant que es tractava possiblement 
d‘una font discontinuada, industrial o relacionada 
amb el trànsit rodat.

Les concentracions més elevades de CO, NOX i 
BC es van registrar amb velocitats baixes del vent 
(sobretot per al CO), el que indicava un origen 
local. 

Les concentracions de PM10 mesurades al 2014 
eren relativament baixes si es comparaven amb 

les de 2013. Al període seleccionat, el 2014, les 
PM2.5 suposen el 64% de PM10 a Francesc Macià. 
Es va determinar una correlació entre les dades 
registrades a Francesc Macià i Pau Casal que 
implicava que, les fonts amb impacte als nivells 
de PM eren les mateixes als dos llocs, o que la 
variació de les concentracions està dominada per 
processos meteorològics.

L’anàlisi de contribució de fonts de les PM10 va 
identificar dues fonts industrials, el trànsit, una font 
mineral, l’aerosol marí i l’aerosol secundari; essent 
el trànsit, l’aerosol secundari i la mineral, les fonts 
principals. No es va poder identificar una font 
clara de combustió de biomassa, probablement 
degut al reduït nombre de filtres amb anàlisis de 
traçadors orgànics.

Caracterització de partícules atmosfèriques 
recollides a Granollers – 2009

Anteriorment a l’estudi del 2013-2014 el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya va realitzar un mostreig 
per caracteritzar la fracció de PM10 del material 
particulat de les dades enregistrades entre els dies 
2 d’abril de 2009 i 15 de maig de 2009. Tot i que el 
període va ser curt, els resultats que es van obtenir 
mostraven que les concentracions obtingudes 
podrien considerar-se elevades i que la font no 
estava totalment relacionada amb el trànsit.

Avaluació de la qualitat de l’aire a La Llagosta

El Departament de Territori i Sostenibilitat, amb 
l’objectiu d’avaluar la qualitat de l’aire al municipi 
de La Llagosta i veure la potencial influència de 
les emissions de l’activitat Capresa S.A., va dur a 
terme, entre el 18 de setembre i el 6 de novembre 
de 2014, una campanya de mesuraments al Passeig 
Pintor Sert (davant de la comissaria dels Mossos), 
al municipi de La Llagosta.

Els resultats que es van obtenir, avaluats mitjançant 
una unitat mòbil d’immissions, mostren que la 
qualitat de l’aire a la zona pels contaminants diòxid 



de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de 
nitrogen (NO2), ozó (O3), monòxid de carboni (CO), 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres (PM10), i benzè (C6H6), va ser bona durant 
el període que s’ha fet la campanya i no es van  
superar els objectius de qualitat de l’aire.

4.3.3. Avaluació de la qualitat de l’aire a Lliçà 
de Vall.

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament, 
i amb l’objectiu d’avaluar la qualitat de l’aire al 
municipi de Lliçà de Vall, va dur a terme, entre 
el 12 de novembre de 2009 i el 19 de gener del 
2010, una campanya de mesuraments al Passeig 
de l’Esglèsia amb l’Avinguda del Pla, a prop de 
l’Ajuntament del mateix municipi.

Imatge: Unitat mòbil 3 ubicada a Lliçà de Vall.

Font: Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona

Entre els aspectes més significatius dels 
contaminants analitzats, destaca que els caps de 
setmana baixen les concentracions de NO2.

Els resultats de l’anàlisi de qualitat de l’aire pels 
contaminants diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3) 
i benzè (C6H6), avaluats mitjançant la unitat mòbil, 
van ser bons durant el període en que es va fer 
la campanya i no es van superar els objectius de 
qualitat de l’aire.

Pel que fa a les PM10, en aquest període es va 
superar 25 dies el valor de 50 mg/m3 i la mitjana 
del període estava per sobre de la referència de la 
mitjana anual. Si la resta de l’any les concentracions 
fossin similars a les mesurades aquests dies, les 
concentracions estarien per sobre dels valors 
límits establerts per a la protecció de la salut. Els 
valors es situaven similars a les estacions fixes de 
Granollers i Mollet del Vallès.

4.3.4. Avaluació de la qualitat de l’aire a 
Montmeló.

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament 
de Montmeló, va instaŀlar la UM3 en dues 
ubicacions molt properes i representatives de zona 
urbana: 1) Al costat de l’estació (C.1 de maig), del 
20 de desembre de 2012 al 19 de febrer de 2013 i 
2) a la Plaça de la Quintana (cantonada amb C.Lluís 
Companys), del 19 de febrer al 30 d’abril de 2013.

L’objectiu de l’estudi era conèixer la qualitat de 
l’aire en dues ubicacions del nucli urbà, observar 
l’evolució dels contaminants al llarg del dia i 
comparar les dades obtingudes en les dues 
ubicacions.

Cal destacar que l’any 2008 també es va instaŀlar 
una unitat mòbil de vigilància de la contaminació 
atmosfèrica.

D’aquest estudi es va extreure que  els contaminants 
tenien valors més alts a la primera ubicació 
de l’estació (C.1 de maig, al costat de la nova 
estació de tren), excepte l’ozó, que augmenten 
els valors perquè per l’època de l’any hi va haver 
temperatures més altes i més radiació solar.
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Imatge: Unitat mòbil 3 ubicada a l’estació nova de Montmeló

Font: Diputació de Barcelona

També es va detectar que els caps de setmana i 
en el període de Nadal i sobretot de Setmana 
Santa hi va haver una disminució significativa dels 
contaminants a conseqüència de la disminució de 
l’activitat antropogènica.

El contaminant que va cridar més l’atenció, va 
ser les partícules PM10. A la ubicació de l’estació 
es va observar, per una banda, que les mitjanes 
diàries eren més altes i, per l’altra, que va haver-hi 
una sèrie de dies en que es van enregistrar valors 
horaris molt alts, durant certes hores del dia; la 
qual cosa va fer augmentar les mitjanes més altes 
entre els 55 i 90 μg/m3. Aquest fet segurament 
estava relacionat amb una emissió de partícules 
molt propera. En qualsevol cas, la  mitjana del 
període per les PM10 en ambdues ubicacions va 
estar per sota de la referència del valor límit anual 
de protecció de la salut humana. 

En canvi, s’ha de destacar que a la ubicació de 
l’estació es va superar 10 dies el valor diari de 
protecció de la salut. En una extrapolació a tot l’any 
s’estarien superant les 35 vegades al llarg de l’any 
marcades per la legislació.

Referent al diòxid de nitrogen (NO2), els 
valors mesurats a la Plaça Quintana van ser 
significativament més baixos que a l’estació. A cap 
ubicació no es van superar els valors de protecció 
de la salut (ni l’anual ni l’horari), però a la ubicació 

de l’estació (mitjana de 39 μg/m3), si la resta de 
l’any les concentracions fossin similars als mesurats 
aquests dies, els valors estarien al voltant de la 
referència del valor límit anual per a la protecció 
de la salut. 

Els valors d’ozó no es podien considerar com a 
representatius atés que per l’època (d’hivern i 
primavera) són valors baixos. 

Pel que fa al BTEX, en ambdues ubicacions, les 
mitjanes es van situar per sota dels valor límit de 
protecció de la salut humana. 

Amb la comparació entre les dades enregistrades 
en aquesta campanya i  les de 2008 (a la Pl. Quintana) 
es pot afirmar que, referent a les PM10 i al NO2, hi ha 
una clara disminució de les concentracions tant pel 
que fa a les mitjanes com a les màximes. En canvi, 
els valors són més alts a la ubicació de l’estació. Els 
valors de BTEX, i en especial de benzè, han baixat 
molt respecte la primera ubicació de Pl. Quintana 
de 2008. Referent a l’O3 no hi ha cap fet destacable.  

4.3.5. Avaluació de la qualitat de l’aire a 
Montornès del Vallès.

A Montornès del Vallès als darrers anys s’han 
realitzat dos estudis de la qualitat de l’aire. A 
petició de l’Ajuntament es van instaŀlar les UM3 
de la  Gerència de Serveis de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona al Camp de Futbol (C/ 
de les Tres Creus cantonada C/ del Vallès), del 
18 de març al 27 d’abril de 2009, i la UM1 al C/ 
Vallès (entre C/ Federico Garcia Lorca i C/ Antonio 
Machado), del 8 de maig al 9 de juliol de 2013.

És necessari destacar que l’any 2006 també es va 
dur a terme una altra campanya al municipi.

El  primer estudi (primavera 2009) es va 
caracteritzar per ser un període amb pluges molt 
intenses. Aquest fet va afavorir la dispersió del 
contaminants i, per tant, va significar una baixada 
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de les concentracions dels contaminants en 
comparació amb les dades obtingudes al 2006.

Imatge: Unitat mòbil 3 i unitat mòbil ubicades a Montornès

Font: Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona

Pel que fa tant a les PM10 com al NO2, el benzè i el 
BTEX, es van assolit valors per sota del valor límit. 
Només en el cas de l’NO2, si la resta de l’any les 
concentracions fossin similars als mesurats aquells 
dies, els valors anuals podrien estar al voltant del 
valor límit.

Pel que fa a l’Ozó (O3) durant aquest període es 
van superar dos dies el valor objectiu per a la 
protecció de la salut. A principis de primavera, les 
concentracions d’Ozó comencen a pujar.

Pel que fa a l’estudi realitzat l’any 2013, les PM10, 
PM2,5, l’NO2, el Benzè i els BTEX van mostrar valors 
baixos, inferiors als límits legislats. Referent a l’Ozó, 

durant el període d’estudi de 61 dies no es va 
superar ni el llindar d’alerta a la població, ni el llindar 
d’informació. Només es va superar tres vegades el 
valor objectiu diari per a la protecció de la salut. Si 
durant la resta del període de vigilància de l’ozó 
troposfèric les concentracions fossin similars a les 
mesurades aquest dies, no es superaria el valor 
objectiu establert per a la protecció de la salut 
humana.

4.4. Modelització de la qualitat de l’aire.

El Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la 
Generalitat de Catalunya avalua la qualitat de 
l’aire que respirem els ciutadans d’acord amb els 
criteris establerts per la legislació. Al seu informe: 
“La qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2015“ 
publica els resultats de la modelització numèrica 
amb resolució espacial de 3x3km2 (al domini de 
tot Catalunya) i 1x1km2 (al domini que engloba 
les aglomeracions de Barcelona i rodalies),de 
la qualitat de l’aire i de les estimacions de les 
emissions.

Diòxid de nitrogen:

 

La modelització de la mitjana anual de NO2 mostra 
que hi ha superacions del valor límit anual (els valors 
per sobre de 40mg/m3), entre altres a les zones 
de qualitat de l’aire 2 (Vallès-Baix-Llobregat). Els 
valors més elevats s’observen allà on es concentra 
la major part de la població i el transport terrestre, 
especialment a les aglomeracions urbanes. 

També s’ha simulat el 19è valor més elevat de les 
mitjanes horàries a cada punt del territori per tal 
de determinar on se supera el valor límit horari en 
més de 18 ocasions1. Si aquest número és superior 
a 200mg/m3 es considera que no es compleix 
l’objectiu de qualitat de l’aire horari per al NO2. Al 
mapa següent es pot comprovar com es compleix 
aquest objectiu de qualitat de l’aire a tot el territori.

1 La legislació vigent permet 18 superacions en un any civil 
del  Valor límit horari per a la protecció de la salut humana 200 
mg/m3de NO2 
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Modelització de la qualitat de l’aire

Imatge: Mitjana anual de NO2 al domini que engloba les ZQA 1 i 2. 

Font: Generalitat de Catalunya
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Imatge: 19è valor horari més elevat de NO2 al domini de Catalunya. 

Font: Generalitat de Catalunya
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Partículas PM10:

Realitzant l’avaluació de la qualitat de l’aire a tot el 
territori també es presenta la modelització de la  

mitjana anual de PM10 per determinar on se supera 
el valor límit anual establert en 40mg/m3. S’observa 
que no es supera aquest valor límit en tota la ZQA2.

Imatge: Mitjana anual de PM10 a tota Catalunya. 
Font: Generalitat de Catalunya 
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Imatge: 36è valor més elevat de les mitjanes diàries de PM10 a tota Catalunya. 
Font: Generalitat de Catalunya 

També es presenta la modelitzat de les mitjanes 
diàries de PM10 en termes del 36è valor més elevat 
de les mitjanes diàries a cada punt del territori. 
Així es pot determinar on se supera el valor límit 
diari en més de 35 ocasions. Si aquest número 
és superior a 50 mg/m3 es considera que no es 

compleix l’objectiu de qualitat de l’aire horari per 
al PM10.

En aquest mapa , s’observa la superació en alguns 
punts al voltant de la AP7 a la ZQA 2 (Vallès – Baix 
Llobregat) i a l’àmbit d’aquest Pla.
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3
CAPÍTOL 3 /
PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
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5. PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE

Prenent com a base el “Pla d’actuació per a la millora 
de la qualitat de l’aire a les zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric” aprovat  pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, les accions 
que es presenten en aquest Pla Supramunicipal 
d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del 
Vallès Oriental es poden classificar, segons les 
seves característiques intrínseques, en 8 grups 
relacionats amb els objectius de cada acció.

1. Fomentar l’ús racional del vehicle privat i reduir 
les seves emissions

2. Potenciar, incentivar i impulsar el transport 
públic urbà i interurbà i reduir les seves 
emissions

3. Afavorir el traspàs modal cap a modes de 
transports no-motoritzats (peu i bicicleta)

4. Reduir les emissions derivades de la distribució 
urbana de mercaderies

5. Reduir les emissions dels serveis municipals
6. Reduir les emissions domèstiques, comercials, 

industrials, d’obres i altres fonts fixes
7. Fomentar la divulgació, sensibilització i 

participació ciutadana
8. Seguiment de la qualitat de l’aire i de la reducció 

de les emissions en episodis de contaminació 

Degut a les seves característiques, les actuacions 
poden desenvolupar-se en el territori global dels 
12 municipis o en l’àmbit municipal. A més per tal 
de facilitar la organització es presenten 5 sectors 
d’actuació. 

•	 T.I. : Àmbit transport interurbà
•	 T.U. : Àmbit transport urbà
•	 D.C. : Àmbit domèstic- comercial
•	 I.F. : Àmbit industria i punts fixes
•	 S.M. : Àmbit serveis municipals
•	 I.C. : Àmbit sensibilització, formació, informació 

i comunicació

i 4 subsectors descriptius:

•	 O: Organització
•	 T: Tecnologia
•	 V: Vigilància
•	 I: Informació

Cada línia d’actuació compta amb una descripció 
introductòria del tema a tractar, on s’inclourà l’estat 
de la qüestió de l’acció. Les fitxes amb accions 
concretes recullen la següent informació:

•	 L’àmbit al qual pertany l’acció
•	 Nom de l’acció
•	 Descripció
•	 Objectiu a aconseguir
•	 Accions concretes per tal d’assolir els 

objectius
•	 Indicadors de seguiment
•	 Estalvi d’emissions 
•	 Altra informació de l’acció com relació amb 

altres plans o exemples d’aplicació 

A més a cada fitxa s’inclou una caracterització 
cromàtica per distingir els municipis que aplica 
cadascuna de les accions.

CARACTERITZACIÓ CROMÀTICA DELS 
MUNICIPIS

Cn Canovelles

Fr Les Franqueses del Vallès

Gr Granollers

Lla La Llagosta

Lli Lliçà de Vall

Mr Martorelles

Mll Mollet del Vallès

Mm Montmeló

Mt Montornès del Vallès

Pr Parets del Vallès

Rc La Roca del Vallès

Fs Sant Fost de Campsentelles
Taula: Caracterització cromàtica del municipis.                           

Font: BCNecologia
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Figura: Imatge d’una fitxa tipus del Pla d’Acció. Font: BCNecologia.

 Objectiu general

Objectius i  
accions 

Descripció

Indicadors

Compromís del 
municipi

Informació de l’acció

Mesura
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Moltes de les mesures s’avaluen en conjunt degut 
a que la seva anàlisi individual no té sentit. Altres 
mesures com les relacionades amb la tecnologia 
o les que es consideren de divulgació, participació 
i sensibilització s’avaluen a partir de dos variables: 
el percentatge d’aplicació de la mesura i el seu 
potencial reductor. 

A continuació es mostra el llistat de les mesures 
que contempla aquest  Pla:

OBJ. 1: FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS
1.1.- Identificació de Zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP)
1.2.- Jerarquització funcional de la xarxa viària
1.3.- Promoció de l’ús de motos i bicicletes elèctriques
1.4.- Introduir la gestió variable de carrils
1.5.- Fomentar i difondre el Certificat de Qualitat de l’Aire per a Vehicles: Vehicle ECO
1.6.- Impuls vehicle elèctric (pur  i híbrid endollable)
1.7.- Tarificació diferent per vehicles pesants de transports de mercaderies per l’ús de determinades infraestructures viàries
1.8.- Tarificació municipal de l’aparcament public al carrer en funció del potencial contaminador del vehicle. Adequació del nombre de places
1.9.- Promocionar l’ús de les Tecnologies d’Informació i Comunicació en les Zones d’Aparcament de Rotació i P&R
1.10.- Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible
1.11.- Reducció de la contaminació en zones escolars i altres zones vulnerables
1.12.- Control de vehicles més contaminats
1.13.- Foment d’una major ocupació del vehicle privat (carril-VAO-ECO) en vies interurbanes
1.14.- Promoure la major ocupació dels vehicles i la utilització dels serveis multiusuari
1.15.- Gestió de la velocitat variable en vies interurbanes
1.16.- Promoció de l’establiment d’estacions de serveis amb combustibles més nets i punts de recàrrega eléctrica
1.17.- Mesures compensatòries al desenvolupament del circuit de Montmeló

OBJ. 2: POTENCIAR, INCENTIVAR I IMPULSAR EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ I INTERURBÀ I REDUIR LES SEVES EMISSIONS

2.1.- Jerarquització de les xarxes d’autobusos
2.2.- Millores en el servei de transport públic per carretera
2.3.- Transvassament modal cap al transport públic ferroviari. Millora de l’oferta, la intermodalitat i l’accessibilitat 
2.4.- Transvassament modal cap al transport públic degut a la creació i promoció d’aparcaments Park & Ride
2.5.- T-Mobilitat
2.6.- Millorar l’accesibilitat i el disseny de les parades del transport públic
2.7.- Millorar la informació a les parades d’autobús
2.8.- Fomentar la intermodalitat Bici-Bus-Tren
2.9.- Actuacions de millora de l’accés als polígons industrials i altres centres de generació de mobilitat. Planificació de noves activitats
2.10.- Ambientalització de les flotes de transport públic
2.11.- Promoure la renovació de la flota de taxis per vehicles més eficients i incrementar les parades de taxi
2.12.- Augment de la capacitat de transport de mercaderies via tren

OBJ. 3: AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORTS NO-MOTORITZATS (PEU I BICICLETA)
3.1.- Millorar la xarxa bàsica per a vianants 
3.2.- Xarxa de camins escolars
3.3.- Pla Integral d’Accessibilitat
3.4.- Ampliar l’espai destinat a la bicicleta. Connexió supramunicipal
3.5.- Augmentar el nombre d’aparcaments per a bicicletes i millorar la seguretat
3.6.- Promoure sistemes de préstec públic/privat de bicicletes
3.7.- Impuls bici-feina
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OBJ. 4: REDUIR LES EMISSIONS DERIVADES DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
4.1.- Optimitzar i racionalitzar l'activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies
4.2.- Concessió d’avantatges per vehicles més nets
4.3.- Regulació i vigilància de les zones de càrrega i descàrrega
4.4.- Crear centres de distribució urbana de mercaderies

OBJ. 5: REDUIR LES EMISSIONS DELS SERVEIS MUNICIPALS
5.1.- Renovar la flota municipal per vehicles més nets
5.2.- Promoure la major ocupació dels vehicles de la flota municipal
5.3.- Fomentar la prevenció de residus
5.4.- Pla d’optimització i seguiment dels serveis de recollida
5.5.- Neteja del ferm de rodadura en vies de trànsit

OBJ. 6: REDUIR LES EMISSIONS INDUSTRIALS, D’OBRA I ALTRES FONTS FIXES
6.1.- Criteris de millora de la qualitat ambiental en la construcció i demolició d’edificis i infraestructures
6.2.- Criteris de millora de la qualitat ambiental en la recollida i transport de runes i residus d’obra
6.3.- Establiment de protocols d’inspecció d’obra pública i privada
6.4.- Creació del gestor ambiental en l’àmbit industrial
6.5.- Anàlisi preventiu a l’inici de noves activitats amb incidència sobre la qualitat de l’aire
6.6.- Renovació d’edificis: finestres, obertures i millora de la protecció solar
6.7.- Renovació de calderes: Limitació de la instal·lació de noves calderes de gasoil, carbó i biomasa
6.8.- Foment de sistemes de construcció descontaminants 
6.9.- EcoBarris

OBJ. 7: FOMENTAR LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
7.1.- Realitzar campanyes d’educació i conscienciació ambiental 
7.2.- Missatges ambientals a les PIV (pantalles d’informació variable)
7.3.- Impartir cursos de conducció eficient
7.4.- Informació a la població en mitjans de comunicació locals
7.5.- Formació en sostenibilitat del personal que presta serveis municipals
7.6.- Incloure la qualitat de l’aire i la salut en la gestió de la mobilitat

OBJ. 8: SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DE LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ
8.1.- Constitució de la Taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire.
8.2.- Incrementar la precisió de l’inventari d’emissions i realitzar un seguiment de les emissions de l’àmbit. 
8.3.- Millorar la informació sobre el parc circulant de vehicles.
8.4.- Coordinar mesuraments en l’àmbit de treball dels municipis adherits a aquest pla de millora de la qualitat de l’aire per a un sistema de 
vigilància, predicció i  informació de la qualitat de l’aire. 
8.5.- Millorar el sistema de vigilància, predicció i informació de la qualitat de l’aire - Modelització de la qualitat de l’aire
8.6.- Protocol d’actuació conjunt de tots els municipis adherits al pla supramunicipalde per a la millora de la qualitat de l’aire
8.7.- Aprofundir en el compromís d’alcaldes per l’aire més net

Taula: Accions globals per tots el municipis adscrits al Pla. Font: BCNecologia.
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5.1. Objectiu 1: Fomentar l’ús racional del 
vehicle privat i reduir les seves emissions.

Els motors de combustió dels vehicles són la 
principal font d’emissió del municipi i, els òxids 
de nitrogen i les partícules PM10 són els principals 
contaminants associats als motors de combustió. 
L’alta densitat de trànsit que posseeix la ciutat, així 
com l’elevada quantitat de vehicles dièsel del parc 
vehicular, són els dos principals fets que fomenten 
les emissions del sector. Per això, aquesta línia 
d’actuació presenta 17 mesures que s’han 
classificat en dos blocs: 

1.- Mesures de planificació i organització per tal de 
reduir el nombre de vehicles motoritzats circulants.

2.- Mesures que fomenten la renovació del parc 
amb tecnologies més netes. 

Les mesures del bloc 1 estan destinades, mitjançant 
la planificació, l’organització i la vigilància,  a reduir 
el nombre de vehicles motoritzats circulants 
fomentant el traspàs modal del cotxe a altres 
modes menys contaminants:

•	 Identificar Zones Urbanes d’Atmosfera 
Protegida (ZUAP)

•	 Jerarquització funcional de la xarxa viària
•	 Introduir la gestió variable de carrils
•	 Promocionar l’ús de les Tecnologies 

d’Informació i Comunicació en les Zones 
d’Aparcament de Rotació i P&R

•	 Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible
•	 Reducció de la contaminació en zones 

escolars
•	 Control dels vehicles més contaminants
•	 Foment d’una major ocupació del vehicle 

privat (carril-VAO-ECO) en vies interurbanes
•	 Promoure la major ocupació dels vehicles i la 

utilització de sistemes de vehicle multiusuari
•	 Gestió dinàmica de la velocitat en vies 

interurbanes
•	 Mesures compensatòries al 

desenvolupament del circuit de Montmeló

Aquestes mesures s’han de realitzar amb 
coordinació amb les mesures presentades a altres 
línies d’actuació relacionades amb el transport 
públic, els desplaçaments a peu o en bici i la 
càrrega i descàrrega.

No hi ha una única mesura que pugui reduir la 
contaminació derivada del trànsit vehicular, només 
la implementació del conjunt de les accions poden 
aconseguir restablir els nivells de qualitat de l’aire 
del municipi.

Es proposa un nou model de mobilitat, un nou 
model de gestió de la xarxa viària, afavorint els 
modes de transport més sostenibles a la ciutat, 
amb el principal objectiu de frenar i revertir la 
tendència del model de mobilitat vigent basat en 
el vehicle privat i crear un nou tipus d’espai públic 
que incrementi la seva habitabilitat. 

Es basa en la delimitació d’unes vies bàsiques que 
configuren un àrea interior on el  trànsit de pas té 
l’accés restringit. Aquest àmbit es converteix en 
un lloc preferent per al vianant, compartit amb 
ciclistes, vehicles de servei, d’emergències, de 
residents, etc. Aquests carrers passen a ser de 
plataforma única i la velocitat màxima s’estableix 
en 20 km/h. L’aparcament de vehicles en superfície 
tendeix a reduir-se gradualment.

Es tracta de reduir al mínim el conjunt d’impactes 
negatius associats a l’hegemonia del trànsit 
motoritzat a les ciutats. Entre aquests s’inclouen 
les emissions contaminants, els sorolls, la pèrdua 
d’espai habitable i transitable per al ciutadà que es 
desplaça a peu, l’accidentalitat, la intrusió visual, 
així com els costos econòmics associats a aquesta 
sèrie de conseqüències. 

El vehicle privat motoritzat acostuma a ocupar 
gairebé dos terços de la via pública mentre que 
només un terç de la població l’utilitza com a 
transport. Per tant, una altra disfunció que s’ha de 
superar és la manca de correspondència entre la 
presència de l’automòbil en carrers i places i el seu 
ús real per part de la població.
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Al reorganitzar la mobilitat en superfície es poden 
adoptar mesures que impulsin la transformació 
de l’àrea en una zona on el vianant sigui el 
referent principal. Aquestes condicions permeten 
desenvolupar un espai públic de qualitat al 
possibilitar una sèrie d’actuacions que la presència 
del trànsit impediria, i que estiguin orientades a 
l’habitabilitat i el confort del ciutadà. 

El canvi fonamental que introdueix aquesta 
proposta consisteix en reestructurar la mobilitat 
establint una xarxa diferenciada per a cada mode 
de transport. Amb això disminueixen els conflictes 
entre vianants i trànsit rodat ja que cada manera 
pot desplaçar-se a la velocitat que li és pròpia. 

L’aplicació d’una xarxa diferenciada per a cada 
mode de transport es planteja com una estratègia 
per recuperar l’habitabilitat dels carrers de les 
ciutats com a espai de convivència i relació a partir 
de una ambiciosa reducció del trànsit motoritzat. 
Per oferir una mobilitat contínua i segura als 
vianants és necessari un espai públic suficient i de 
qualitat, és a dir, sense interrupcions ni obstacles 
que dificultin els seus desplaçaments. És per 
aquest motiu que cal anar més enllà de les zones 
de vianants tradicionals que la majoria de vegades 
quedaven aïllades, creant autèntics eixos que 
vinculin espais, instaŀlacions, activitats i residències 
i que uneixin punts distants dins de la mateixa 
ciutat.

Aquesta gestió de la xarxa viària és totalment 
compatible amb la delimitació de les Zones 
Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP). Encara 
que l’atmosfera no té fronteres, existeixen zones 
dintre del municipi les quals cal tenir especialment 
presents ja que coincideixen tres paràmetres claus: 
una elevada densitat de població o una població 
vulnerable, una elevada emissió de contaminants i 
la baixa qualitat de l’aire. 

És coherent, llavors, tractar amb especial interès 
i amb mesures extraordinàries aquestes zones 
d’entorn d’alt risc de contaminació i definir-les com 
Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida. 

La definició d’una Zona Urbana d’Atmosfera 
Protegida (ZUAP), o una Zona de Baixes Emissions 
(ZBE, LEZ en anglès), consisteix a delimitar les 
àrees urbanes més densament poblades on la 
qualitat de l’aire és especialment crítica i aplicar-
hi mesures restrictives a la circulació dels vehicles 
més contaminants, incentivar l’ús de vehicles nets 
i incorporar la flota més neta de transport públic.

Aquesta actuació és obligatòria per als municipis 
de més de 100.000 habitants de la zona de 
protecció especial. Diferents estudis realitzats 
en ciutats que excedeixen els valors límit de NO2 
i PM10 mostren que la reducció de la densitat de 
trànsit ha d’aconseguir valors del 30 al 40% per 
a que sigui efectiva en la millora de la qualitat de 
l’aire (Generalitat de Catalunya; 2007). 

Actualment més de 22 països de la UE ja disposen 
d’alguna ZUAP. Les ZUAPs s’han de definir a 
l’interior de la ciutat ja que, tot i que a la perifèria 
poden existir vies amb més emissions, aquestes no 
afecten tan directament a la població per la millor 
dissipació que pot haver-hi a les perifèries menys 
compactes.

Aquestes mesures no han de ser permanents, 
poden ser incorporades de manera progressiva 
donant suport a una renovació tecnològica de la 
flota vehicular o la seva aplicació pot ser variable 
segons si la tipificació climàtica preveu un episodi 
ambiental d’elevada contaminació atmosfèrica. 
Determinades zones del municipi (ZUAP) amb 
alt grau de contaminació i elevada densitat de 
població han de tenir mesures extraordinàries per 
tal de restablir la qualitat de l’aire que respira la 
població.

Un procés evolutiu per tal de dur a terme la 
implantació d’una ZUAP pot ser el següent:

•	 Definir geogràficament l’àrea urbana per a la 
aplicació de les mesures.

•	 Etiquetar vehicles segons el seu nivell de 
contaminació. 

•	 Promocionar el transport públic ecològic i 
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Per altra banda, el bloc 2 de mesures  tecnològiques, 
inclou la promoció del vehicle elèctric en els 
desplaçaments pel territori, ja sigui en bicicleta, 
en motocicleta, en turisme o en furgoneta. A 
més es fomenta el desplegament d’una xarxa de 
distribució de energia elèctrica per poder abastir 
el consum d’electricitat d’aquest tipus vehicles i el 
foment de la certificació dels vehicles nets.

Els darrers anys l’indústria automobilística ha reduït 
les emissions dels vehicles amb les successives 
normatives EURO. 

Malauradament, la crisi econòmica actual, que 
afecta a la majoria de la població, ha esdevingut 
en un envelliment del parc vehicular. A més, la 
Unió Europea ha reconegut que les emissions 
reals en circulació dels vehicles dièsel Euro 6 
(Setembre 2015) disten entre 5 i 7 cops dels valors 
d’homologació. 

Per tot això s’ha considerat escaient adoptar criteris 
tècnics per tal de determinar si un vehicle es net i 
realitzar una certificació de qualitat de l’aire dels 
vehicles. 

La “Resolución de 13 de abril de 2016, de la 
Dirección General de Tráfico, por la que se modifica 
el apartado C.1 del punto primero y los anexos I, 
II y VIII de la de 8 de enero de 2016, por la que 
se establecen medidas especiales de regulación 
del tráfico durante el año 2016”. presenta una 
categorització basada en adhesius identificadors 
en funció de les emissions dels vehicles:

Un parc de vehicles identificat (amb un logotip 
visible), en termes de contaminació, obre les 
portes a l’aplicació de polítiques de gestió de 
la mobilitat que permetin millorar la qualitat de 
l’aire. Actualment aquesta identificació es troba 
en termes de definició de categories en funció del 
seu potencial contaminant de NOX i PM10 i tenint 
en compte el CO2.

A continaució es mostren les categories publicades 
al BOE per la DGT:

eficient. 
•	 Aparcaments regulats amb distinció tarifària.
•	 Selecció dels vehicles destinats als serveis 

públics amb criteris ecoeficients. 

No hi ha una única mesura que pugui reduir la contaminació derivada del trànsit vehicular. 
Només la implementació del conjunt de les mesures poden aconseguir restablir els nivells de 
qualitat de l’aire del municipi.

“
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Adhesiu Categoria Vehicles

Cero emisiones:

Vehicles L, M1, N1 , M2 , M3 , N2 i N3 classificats 
en el Registre de Vehicles com a vehicles elèctrics 
de bateria ( BEV ) , vehicle elèctric d’autonomia 
estesa ( REEV ) , vehicle elèctric híbrid endollable 
( PHEV ) amb una autonomia mínima de 40 
quilòmetres o vehicles de pila de combustible.

ECO

Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 classificats  
en el Registre de Vehicles com a vehicles 
híbrids endollables amb autonomia < 40km , 
vehicles híbrids no endollables ( HEV ) , vehicles 
propulsats per gas natural , vehicles propulsats 
per gas natural comprimit ( GNC ) o gas liquat 
del petroli ( GLP ) . En tot cas , han de complir els 
criteris de l’etiqueta C.

Vehicles M2 , M3 , N2 i N3 classificats en el 
Registre de vehicles com híbrids endollables amb 
autonomia < 40km , híbrids no endollables ( HEV 
) , propulsats per gas natural comprimit ( GNC ) , 
gas natural liquat ( GNL ) o gas liquat del petroli 
( GLP ) . En tot cas , han de complir els criteris de 
l’etiqueta C.

C

Vehicles M1 i N1 classificats en el Registre de 
vehicles com gasolina EURO 4 / IV, 5 / V o 6 / VI o 
dièsel EURO 6 / VI .
Vehicles M2 , M3 , N2 i N3 classificats en el 
Registre de vehicles com gasolina Euro VI / 6 o 
dièsel Euro VI / 6.

B

Vehicles M1 i N1 classificats en el Registre de 
vehicles com gasolina EURO 3 / III o Dièsel EURO 
4 / IV o 5 / V .
Vehicles M2 , M3 , N2 i N3 classificats en el 
Registre de vehicles com gasolina Euro IV / 4 o V / 
5 o dièsel Euro IV / 4 o V / 5 . 
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Així doncs en aquest bloc  de mesures s’inclouen: 

•	 Promoció de l’ús de motocicletes i bicicletes 
elèctriques urbanes

•	 Fomentar i difondre el Certificat de Qualitat 
de l’Aire per a Vehicles: Vehicle ECO

•	 Impuls del vehicle elèctric (pur i híbrid 
endollable)

•	 Tarifació diferent per vehicles pesants 
de transport de mercaderies per l’ús de 
determinades infraestructures viàries

•	 Tarifació municipal de l’aparcament de 
zones blaves i verdes en funció del potencial 
contaminador del vehicle

•	 Promoció de l’establiment d’estacions de 
serveis amb combustibles més nets i punts 
de recàrrega elèctrica

S’ha de tenir present que, segons l’inventari 
d’emissions, el vehicle privat és el responsable 
del 88% de les emissions de NOX i del 73% de les 
emissions de PM10 dins de l’àmbit del Pla, per això 
l’aplicació d’aquestes mesures resulten crítiques 
en la consolidació de l’objectiu de reducció 
d’emissions.



Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL14 i EL35

Exemples d’aplicacions:

http://urbanaccessregulations.eu/

Informació complementària

-

Compromís d’implementació 

•	 Delimitació de ZUAP.

Les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP) 
o Zones de Baixes Emissions (ZBE, LEZ en anglès), 
son àrees urbanes delimitades especialment 
per a l’aplicació de actuacions, obligatòries o 
voluntàries, que permetin millorar la qualitat de 
l’aire. Generalment són àrees on coincideixen una 
alta densitat de població amb una elevada emissió 
de contaminants derivats del trànsit. 

Dintre de les ZUAP, s’han de complir amb dues 
actuacions obligatòries:

- Tarificació municipal dels aparcaments en funció 
del potencial contaminador dels vehicles, amb 
discriminació positiva per als vehicles de baixes 
emissions.

- Reducció de la contaminació a les zones escolars, 
derivant el trànsit més de 30 m de les aules.

En aquest sentit també s’han de fomentar els 
desplaçaments en modes actius de transport (a peu 
i en bici), ja sigui millorant xarxa peatonal o ampliant 
la xarxa ciclable.

Altres actuacions possibles són: Fomentar els 
punts de recàrrega elèctrica de vehicles, el control 
d’emissions de vehicles privat i la creació de zones 
de càrrega i descàrrega per a vehicles nets.

Es necessari també campanyes se sensibilització

En cas d’episodi ambiental (Actuació 8.04 d’aquest 
Pla) aquestes mesures es poden regular i gestionar 
per tal de que la contaminació de la zona quedi  
controlada.

1.1 Identificació de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP)

1. Identificar les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP).
ACCIONS

1. Restablir i protegir la qualitat de l’aire en zones d’elevada densitat de població i emissió de 
contaminants.

OBJECTIUS

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS



OBJECTIUS

ACCIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL01, EL13

Exemples d’aplicacions:

PMUS de diferents municipis

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Increment de carrers amb limitació 30 km/h.

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS

1.2 Jerarquització funcional de la xarxa viària

1. Fomentar un ús racional del cotxe.

1. Iniciar un procés de jerarquitzar les vies urbanes.
2. Millora de l’espai públic destinat als vianants.
3. Augmentar els carrers amb limitació de velocitat 30 km/h.

ACCIONS

OBJECTIUS

Es proposa un nou model de mobilitat de gestió de 
la xarxa viària afavorint els modes de transport més 
sostenibles a la ciutat, amb el principal objectiu de 
frenar i revertir la tendència del model de mobilitat 
vigent, basat en el vehicle privat i crear un nou tipus 
d’espai públic que incrementi la seva habitabilitat.

Es proposa establir una jerarquia viària que assigni una 
funcionalitat especifica a cada carrer: 

•	 Vies vertebrals (connecten el municipi amb la resta 
de municipis i permeten l’accés a la ciutat)

•	 Vies articulars (connecten els barris)

•	 Vies veïnals (vies pacificades sense trànsit de pas)

La classificació té en compte les propostes de 
pacificació del trànsit a algunes vies de la ciutat. 
Espais on la prioritat passa a ser dels vianants i es fan 
actuacions per a reduir les velocitats dels vehicles i 
rebaixar les intensitats de trànsit rodat.

Els criteris per definir la xarxa bàsica són:

•	 Utilització actual (IMD > 5.000 veh/dia)

•	 Connectivitat. Conformació d’una malla 
interconnectada entre sí, i amb la xarxa viària 
exterior

•	 Transport públic (>6 expedicions / hora)



OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL07 , EL18 i MO6 ; MO7

Exemples d’aplicacions:

www.electromaps.com/

Informació complementària

Compromís d’implementació

•	 Nombre de ciclomotors i bicicletes  elèctriques 
registrades.

1. Dotar l’espai públic de zones d’aparcament segur per a bicicletes i ciclomotors. 
2. Incrementar els punts de recàrrega per a motocicletes i bicicletes.ACCIONS

1. Aconseguir la renovació del parc de vehicles privat amb vehicles més ecològics, fins al 20% de 
ciclomotors i bicicletes elèctriques.OBJECTIUS

La motocicleta i la bicicleta elèctrica són bones 
alternatives per a substituir una part dels vehicles 
de combustió, ja siguin cotxes o motocicletes. 

Tant les bicicletes com els ciclomotors elèctrics 
són molt silenciosos, tenen un consum energètic 
molt reduït i no generen emissions durant la 
seva circulació. A més, es poden adaptar als 
forts pendents que presenten alguns barris del 
municipi.

Alguns dels avantatges respecte el cotxe elèctric, 
és que són molt més àgils i fàcils de manipular, 
poden tenir autonomies més elevades i temps 
de recàrrega més ràpids. A més, els punts de 
recàrrega permetran carregar simultàniament 
varies motocicletes amb requeriments d’espai 
molt menors als del cotxe elèctric i, per tant, les 
infraestructures necessàries seran menors.

Actualment, les motocicletes elèctriques ja tenen 
bonificacions en l’impost de circulació. A aquesta 
bonificació pot afegir-se la reserva de places 

d’aparcament o l’accés a determinades zones, ja 
que com a conseqüència de la seva nuŀla emissió 
de soroll i de fums, poden conviure d’una manera 
més cívica amb els vianants.

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS
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OBJECTIUS

ACCIONS

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS
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Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

Ronda General Mitre - Barcelona

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 km de carrils multiús.

1. Detectar carrils o zones d’estacionament amb demandes d’estacionament complementàries i 
trobar solucions amb l’ús de les TIC que permetin gestionar i controlar aquests  carrils o les zones 
d’estacionament per a diferents usos en funció de l’hora.ACCIONS

Els carrils multiús permeten gestionar la capacitat 
viària en funció de les necessitats dels usuaris, 
d’acord a unes prioritats establertes. Un carril 
pot ser molt necessari pel transport públic en 
hora punta, però, en altres horaris, pot ser de 
més interès habilitar-lo per a les operacions 
de càrrega i descàrrega o per l’estacionament 
nocturn, per exemple. 

La gestió dels espais, prioritzant el transport 
públic pot aconseguir millores en la velocitat 
comercial i en la regularitat del transport públic i, 
per tant, facilitar el canvi modal del vehicle privat 
al transport públic. 

Alhora, la regulació d’aquests carrils per a la 
càrrega i descàrrega en determinades franges 
horàries contribueix en la millora de l’eficiència 
de la distribució urbana de mercaderies i en la 
reducció de la congestió i contaminació que 
generen aquests vehicles buscant un lloc per 
estacionar.

1. Reduir el temps i les distàncies dels desplaçaments urbans amb vehicle privat.
OBJECTIUS

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS

1.4 Introduir la gestió variable de carrils



OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE AV4

Exemples d’aplicacions:

Carril BUS-VAO-ECO de la C-58

Informació complementària
http://www.ecoviat.com/

Compromís d’implementació

1. Fomentar i difondre el Certificat de qualitat de l’aire per a Vehicles.

1. Identificar els vehicles segons el seu nivell de contaminació i així aplicar-los-hi avantatges fiscals, 
gestió de l’aparcament, limitacions d’accés a determinades zones, limitacions en episodis d’alta 
contaminació.

ACCIONS

OBJECTIUS

•	 Nombre de vehicles amb etiqueta.
•	 % vehicles segons cada categoria.

Es necessari transformar el parc vehicular circulant pel 
municipi en vehicles de molt baixes emissions, prioritzant 
el vehicle elèctric. En aquesta línia, el Govern de la 
Generalitat ha creat l’etiqueta “vehicle ECO” per poder 
aplicar polítiques que orientin la demanda de vehicles 
més nets. Avui en dia, aquests vehicles ja es beneficien de 
les rebaixes/gratuïtat dels peatges a la Zona de Protecció 
Especial.

En l’àmbit municipal, aquesta etiqueta pot bonificar 
positivament les taxes municipals d’aparcament en 
zones regulades. Aquesta mesura pot ser més estricta en 
episodis ambientals de contaminació. En aquests períodes 
es pot arribar a l’exempció tarifària d’aquests vehicles i a 
una pujada en el preu de l’aparcament en la resta.

Per altra banda, la Eco-etiqueta pot aportar avantatges 
fiscals en els tributs municipals del vehicle. 

L’Ajuntament ha de fomentar i difondre l’etiquetatge de 
vehicles i fer que aquest es coŀloqui de forma visible en 
el vehicle. Així, tant els sistemes de detecció per càmeres 
com els agents de seguretat podran identificar els vehicles 
i el propietari podrà fer servir la targeta per identificar-lo 
en màquines puntuals (parquímetres, pilons, peatges, 
etc.).

Actualment, segons el Govern de la Generalitat els tipus 
de vehicles (turismes i furgonetes) categoritzats com ECO 
són:

•	 ECO-elèctric: vehicles elèctrics purs, vehicles 
elèctrics d’autonomia estesa, vehicles elèctrics híbrids 
endollables amb més de 40km d’autonomia mínima i, 
vehicles d’hidrogen

•	 ECO: vehicles gas Euro 5 o superior amb emissions 
< 60mg NOX/km i < 140gCO2/km, vehicels benzina o 
dièsel Euro 5 o superior amb emissions < 60mg NOx/
km i < 140gCO2/km,

També existeixen altres categories en funció del tipus de 
motorització i emissions: http://www.ecoviat.com/

Fomentar i difondre el Certificat de Qualitat de l’Aire per a 
Vehicles: Vehicle ECO

1.5
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Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: AV4, EL13 i MO2, MO6 ; MO7

Exemples d’aplicacions:

Projecte LIVE  Aj.Barcelona

Informació complementària

http://w41.bcn.cat/en/

Compromís d’implementació

•	 Nombre de vehicles elèctrics en el parc vehicular.
•	 Nombre de vehicles elèctrics en flotes privades i 

públiques.

1. Acords amb els principals operadors d’aparcaments i flotes per introduir els vehicles elèctrics
2. Actuacions de difusió.ACCIONS

1. Fomentar l’ús dels vehicles elèctrics com a vehicles de transport alternatius als de gasolina o 
dièsel.

OBJECTIUS

El vehicle elèctric (turismes, motocicletes, 
ciclomotors, furgonetes, camions i autobusos) 
és una peça essencial per reduir les emissions 
contaminants locals. El motor elèctric és molt 
més eficient que un de combustió interna, a 
més la generació de l’energia elèctrica en punts 
determinats està subjecte a normatives d’emissió 
molt exigents.

Catalunya, en el marc de l’Estratègia d’especialització 
intel·ligent en recerca i innovació (RIS3), està 
desenvolupant el Programa Estratègic per a la 
Mobilitat Sostenible (PEMS) on quedaran definides 
les estratègies  d’introducció del vehicle elèctric. 

Actualment, la introducció del vehicle elèctric a 
Barcelona i a la seva Àrea Metropolitana, s’està 
desenvolupant mitjançant la plataforma público-
privada LIVE (Logística d’Implantació al Vehicle 
Eficient), la qual treballa per aconseguir generar la 
demanda del vehicle elèctric. 

Es proposa que els municipis adscrits a aquest pla 
promoguin:

•	 La implantació d’estacions de servei de 
combustibles més nets i punts de recàrrega 
elèctrica

•	 Incentius a la compra de vehicles

•	 Bonificacions als peatges

•	 Accés al carril BUS-VAO-ECO 

•	 Difusió de les accions vinculades al foment de 
vehicle elèctrics

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS

1.6 Impuls del vehicle elèctric (pur i híbrid endollable)



Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: AV7 i FC3

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Vehicles pesants circulants per les vies adscrites.

1. Tarificació diferent per vehicles pesants de transport de mercaderies.
ACCIONS

1. Reduir les emissions.
OBJECTIUS

L’inventari d’emissions mostra que la principal font 
d’emissió de contaminants és el trànsit interurbà, 
sobretot les vies: AP-7 i C-17. En aquestes vies 
gran part del trànsit és de vehicles pesants de 
transport de mercaderies. 

Sota el lema de “qui contamina paga” aquesta 
pretén establir criteris de tarificació als vehicles 
pesants de transport de mercaderies per l’us 
d’aquestes vies intermunicipals de pas, les 
emissions de les quals afecten a diferents 
municipis.

Aquesta actuació es situa en el marc de la 
Directiva Europea 2011/76/EU coneguda com 
l’Eurovinyeta.

Els ingressos generats s’han de destinar al 
desenvolupament, millora, manteniment i 
optimització de les mateixes infraestructures. 

A partir d’aquesta acció, es pretén aconseguir un 
transvasament del transport de mercaderies cap 

a modes ferroviaris o de vehicles més nets.

Tarificació diferent per vehicles pesants de transport de 
mercaderies per l’ús de determinades infraestructures viàries

1.7
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2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL36

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Percentatge de places d’aparcaments públics al 
carrer on s’aplica la tarificació.

1. Elaborar plecs tècnics i econòmics per a la contractació del sistema de tarificació per a l’any 2017.
2. Tarificació del 30% dels aparcaments públics al carrer on s’aplicarà l’actuació per a l’any 2018.
3. Tarificació del 100% dels aparcaments públics al carrer on s’aplicarà l’actuació per a l’any 2020.

1. Restablir i protegir la qualitat de l’aire en zones d’elevada densitat de població i emissió de 
contaminants.

ACCIONS

OBJECTIUS

Es tarificaran els aparcaments públics del carrer 
situats dins de les ZUAP en funció de les emissions 
de contaminants dels vehicles. 

Com a prioritats s’han d’incloure aquells carrers 
amb congestió o intensitat de trànsit elevada i amb 
població a menys de 50 m d’aquestes vies.

La mesura s’ha d’implantar gradualment. En una 
primera fase, el 2017, es contempla l’actuació 
de l’elaboració dels plecs tècnics i econòmics de 
contractació del sistema de tarificació. En una 
segona fase, el 2018, s’ha d’assolir el 30% dels 
aparcaments públics al carrer. Posteriorment en una 
tercera fase, al 2020, el 100%.

Les diferents tarifes han d’estar lligades tant al tipus 
de vehicle, com a la ubicació del aparcament com a 
la situació de la qualitat de l’aire de la zona.

S’ha de discriminar positivament els vehicles més 
nets, aquells que disposin de l’etiqueta acreditativa. 
Per altra banda, tant en la ZUAP, com en episodis 
ambientals de contaminació, aquesta taxa pot ser 

una eina per tal de regular l’accés de vehicles “no-
nets” a les zones més vulnerables. 

A més es proposa adequar el nombre de places a la 
nova demanda per tal de reduir el volum de trànsit i 
potenciar la rotació en el seu ús.

Tarificació municipal de l’aparcament públic al carrer en funció del 
potencial contaminador del vehicle. Adequació del nombre de places
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Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Compromís d’implementació

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

Barcelona (Gràcia); Vitoria: http://bcnecologia.net/ca/
projectes/supermancana-central-vitoria-gasteiz.

Informació complementària

***

•	 Núm. d’aparcaments rotatoris amb TIC.

1. Millorar la informació de les zones d’aparcament rotatori mitjançant panells d’informació.
2. Sensorització de places especials  (recàrrega de vehicle elèctric, etc.).
3. Pla de comunicació d’aparcaments de dissuasió.ACCIONS

1. Reduir el temps i les distàncies dels desplaçaments urbans amb vehicle privat.
OBJECTIUS

Les Zones d’Aparcament de Rotació per si 
mateixes tenen un alt potencial dissuasiu de l’ús 
del vehicle privat.

Les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) 
en els aparcaments poden ajudar als usuaris a 
trobar la plaça d’aparcament de manera més 
ràpida, sense haver de donar voltes conduint per 
diferents carrers.

Es proposa un sistema que senyalitzi la localització 
dels aparcaments de rotació i l’estat d’ocupació 
(lliure/ocupació elevada/complert). El sistema ha 
de ser recolzat mitjançant informació que ha de 
subministrar un gestor de mobilitat .

Els nous aparcaments públics i P&R que es poden 
construir durant el desenvolupament del pla 
s’haurien d’incloure dins del sistema integrat de 
senyalització variable.

També es proposa la redacció d’un  Pla de 
comunicació d’aparcaments de dissuasió en 
punts intermodals per facilitar el canvi modal 
(P&R).

Promocionar l’ús de les Tecnologies d’Informació i 
Comunicació en les Zones d’Aparcament de Rotació i P&R

1.9
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OBJECTIUS

ACCIONS

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Compromís d’implementació

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO5

Exemples d’aplicacions:

PMUS Barcelona i altres municipis 

Informació complementària

***

Els Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) 
són els elements que planifiquen en els següents 
6 anys els diferents mitjans de transport que con-
flueixen a la ciutat: vianants, bicicletes, transport 
públic, vehicles privats i distribució urbana de 
mercaderies.

Les actuacions dels plans estan relacionades 
amb  el foment de la mobilitat a peu, en bicicleta 
o transport públic, la gestió del trànsit motoritzat, 
l’aparcament, la càrrega i descàrrega....

L’objectiu d’aquests plans ha de ser reduir les 
emissions per tal de restablir o preservar la qua-
litat de l’aire.

Algunes administracions i organismes disposen o 
han disposat de línies de suport als ajuntaments 
per al finançament de la redacció del PMU. Per 
exemple: ICAEN, Diputació de Barcelona, EMT. 

•	 Redacció i aprovació de PMUS.

1. Redacció, aprovació i execució de PMUS.

1. Reduir emissions en base a la planificació urbana.

ACCIONS

OBJECTIUS

Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible1.10
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Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO37

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Percentatge d’escoles amb zones de trànsit baix 
establertes.

1. Establiment, per a l’any 2018, de zones de trànsit baix al voltant de les escoles: 30%.
2. Establiment, per a l’any 2018, d’un programa de peatonalització de camins escolars.
3. Establiment, per a l’any 2020, de zones de trànsit baix al voltant de les escoles: 70%.

1. Aconseguir reduir la densitat de trànsit al voltant de les zones escolars per tal de garantir la 
qualitat de l’aire i la salut dels infants.OBJECTIUS

ACCIONS

Els nivells de contaminants associats al trànsit, 
NOX, partícules ultrafines i carbó negre són 
especialment alts a l’interior de les aules d’escoles 
situades en zones de trànsit elevat comparades 
amb d’altres aules situades en zones de baixa 
densitat de trànsit. 

A l’hora de dissenyar les illes urbanes de baix 
trànsit i peatonalitzar carrers caldrà incloure 
el criteri prioritari de l’eliminació o reducció 
del trànsit dens dels carrers situats a menys de 
50 m d’un centre escolar amb especial cura de 
protegir les façanes de les escoles annexes als 
carrers transitats. 

La mesura s’ha d’implantar primer establint 
un programa de peatonalització dels camins 
escolars i l’establiment de zones de trànsit baix 
al voltant del 30% (any 2018). Per a l’any 2020 
cal que l’establiment de zones de trànsit baix al 
voltant de les escoles arribi al 70%.

A més s’ha de regular la prohibició de mantenir 
els motors engegats de vehicles estacionats i 
aturats en zones vulnerables.

Aquesta actuació pren especial rellevància a les 
Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (Actuació 
1.01 d’aquest Pla)

1.11
Reducció de la contaminació en zones escolars i altres zones 
vulnerables
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OBJECTIUS

ACCIONS

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: AV5

Exemples d’aplicacions:

Campanya de control dels vehicles més contaminants 
de la Generalitat de Catalunya

Informació complementària

Mataró: http://www.ccmaresme.cat/document.
php?id=1766

Compromís d’implementació

•	 Núm. de controls d’opacitat realitzats.
•	 % de vehicles mesurats amb resultat favorable.

1. Realitzar una campanya anual de mesura d’opacitat (principalment en vehicles dièsel) en la ciutat, 
en punts estratègics i tenint en compte la seva visibilitat i l’impacte dissuasiu de l’acció.ACCIONS

1. Reduir el nombre de vehicles altament contaminants circulants per la ciutat.
OBJECTIUS

D’acord amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, 
de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu d’aquesta 
mesura és detectar els vehicles (turismes, furgonetes, 
camions i autobusos) més contaminants que circulen 
pel municipi i incentivar la seva reparació per reduir 
les emissions i aconseguir una millora en la qualitat de 
l’aire.

Les mesures d’opacitat  es realitzaran  amb 
instrumentació que haurà d’acomplir amb l’Ordre 
ITC/3749/2006, de 22 de novembre, per la qual 
es regula el control metrològic de l’Estat sobre els 
instruments destinats a mesurar l’opacitat i determinar 
el coeficient d’absorció lluminosa dels gasos 
d’escapament dels vehicles equipats amb motor 
d’encesa per compressió (BOE 294, de 09.12.2006). 

Un cop els agents de l’autoritat hagin aturat el vehicle 
i en el cas que el control d’opacitat efectuat sigui 
desfavorable, els conductors disposaran d’un termini 
per reparar el vehicle i presentar, a l’ajuntament del 
municipi on ha estat advertit, un certificat que indiqui 
que el seu vehicle compleix amb els límits d’opacitat 
establerts. Aquesta certificació la podran obtenir 
realitzant un control específic de fums a les estacions 

de Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) o mitjançant 
tallers coŀlaboradors.

Existeixen estudis realitzats que mostren que 
aproximadament un 5% dels vehicles poden ser els 
causants del 25% de les emissions derivades del trànsit 
rodat.  

Control dels vehicles més contaminants1.12
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OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO3

Exemples d’aplicacions:

C-58

Informació complementària

www.ecoviat.com

Compromís d’implementació

1. Estudi de la implementació d’un carril BUS-VAO-ECO a  l’AP7 i C-17.
2. Redactar una petició conjunta d’implantació de la mesura a l’administració competent

1. Reduir les emissions a les vies interurbanes.

ACCIONS

OBJECTIUS

Degut a que una gran part de la contaminació prové de 
les grans vies interurbanes es proposa l’estudi de la im-
plementació d’un carril BUS-VAO -ECO a l’AP7 i C-17 .

Aquest carril BUS-VAO-ECO seria en substitució d’un 
carril de circulació i els vehicles que podrien fer ús 
del mateix serien els vehicles destinats al transport 
públic de viatgers degudament autoritzats, els tu-
rismes o vehicles mixtos adaptats amb dos o més 
ocupants, les motocicletes, vehicles per a persones 
amb mobilitat reduïda i vehicles ecològics de bai-
xa emissió autoritzats i amb etiqueta acreditativa 
al parabrisa, per mitjà del portal www.ecoviat.com.

Aquesta acció està relacionada afecta a les vies 
intermunicipals. Aquestes vies no són de titularitat 
municipal per tant s’ha ‘impulsar una petició conjunta 
d’implantació d’aquesta mesura i les mesures 1.14 i 
1.15 a l’administració competent d’aquestes vies.

•	 km de carril BUS-VAO-ECO.

Foment d’una major ocupació del vehicle privat (carril-VAO-
ECO) en vies interurbanes

1.13
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Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL06

Exemples d’aplicacions:

Avancar

Informació complementària

http://compartir.org/

Compromís d’implementació

•	 Nombre de persones adherides i Núm. de viatges 
realitzats amb origen/destinació L’Hospitalet a través 
d’una empresa de Car-sharing o Car-pooling.

La utilització dels sistemes de vehicle multiusuari, 
repercuteixen en la reducció de desplaçaments i 
emissions. Per aquest motiu, és necessari impulsar l’ús 
del Car-pooling i els Car-sharing. 

El sistema Car–pooling consisteix en l’acord entre 
diversos ciutadans, amb orígens i destinacions similars 
en els seus desplaçaments quotidians, per tal de 
compartir un únic vehicle, dividint les despeses del 
viatge.

Per a l’èxit d’aquesta iniciativa, resulta imprescindible 
treballar per una homogeneïtzació de les pàgines web 
que ofereixen serveis de car–pooling de cara a una 
millor eficàcia d’aquest servei. Mitjançant aquest servei 
online es poden veure les persones que estan inscrites 
per fer un viatges semblant al soŀlicitat. A través del 
correu electrònic es posen en contacte entre ells, fent 
possible un intercanvi d’informació que faciliti, així, la 
trobada de companys i companyes de viatge. 

El Car-sharing consisteix en el lloguer de vehicles 
per a usos puntuals i amb orígens i destins controlats 
(generalment aparcaments públics). També és 
anomenat cotxe multiusuari i és un sistema de 

mobilitat que consisteix en una empresa o organització 
que gestiona una flota d’automòbils, amb un sistema 
semblant al lloguer de vehicles tradicional i els posa 
a disposició dels seus abonats (des d’una hora fins 
a diversos dies). Els vehicles multiusuaris tindrien 
beneficis com, per exemple, la possibilitat d’utilitzar el 
carril VAO. 

Aquesta acció està relacionada afecta a les vies 
intermunicipals. Aquestes vies no són de titularitat 
municipal per tant s’ha ‘impulsar una petició conjunta 
d’implantació d’aquesta mesura i les mesures 1.13 i 
1.15 a l’administració competent d’aquestes vies.

1. Promoure sistemes de vehicle multiusuari a la ciutat adreçada als conductors de vehicles privats: 
Car-sharing i Car-pooling.

1. Augmentar l’ocupació vehicular en els desplaçaments en vehicle privat.

ACCIONS

OBJECTIUS

1.14
Promoure la major ocupació dels vehicles i la utilització de 
sistemes de vehicle multiusuari.

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS



Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès
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90 PSMQA-VALLÈS ORIENTAL

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO9

Exemples d’aplicacions:

Vies d’accés a la ciutat e Barcelona

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Nombre de vehicles que utilitzen les infraestructures 
amb límit de velocitat reduïda.

1.15 Gestió dinàmica de la velocitat en vies interurbanes

1. Redactar una petició conjunta d’implantació de la mesura a l’administració competent
2. Instar a les administracions d’ordre superior propietàries de grans infraestructures viàries en els 

termes municipals del Vallès Oriental a establir límits de velocitat més reduïts.

1. Reduir les emissions en trams de vies interurbanes que discorrin properes a zones habitades.

La velocitat de circulació dels vehicles és un dels 
factors que influeix en la contaminació de l’atmosfera 
que es produeix com a conseqüència  de la existència 
d’una infraestructura.

Establir un límit de velocitat més baix que el que 
correspon per la categoria de la infraestructura, quan 
aquesta transcorre pròxima a una zona habitada, ajuda 
a reduir la contaminació de manera significativa.

Aquesta mesura s’inclou en el Pla de Millora de Qualitat 
de l’Aire de la Generalitat de Catalunya.

Es proposa estudiar la possibilitat de reduir la velocitat 
a les vies ràpides AP-7 i C-17, en el pas pels termes 
municipals adscrits a aquest Pla. 

És necessari redactar una resolució per aprovació 
al ple amb la proposta de reducció de velocitat en 
les principals infraestructures viàries, instant a les 
administracions d’ordre superior propietàries de 
dites infraestructures viàries en els termes municipals 
adscrits al Pla a establir límits de velocitat més reduïts.

Aquesta mesura pot reduir fins a un 15% les emissions 
en aquestes vies.

Aquesta acció està relacionada afecta a les vies 
intermunicipals. Aquestes vies no són de titularitat 
municipal per tant s’ha ‘impulsar una petició conjunta 
d’implantació d’aquesta mesura i la 1.13 i 1.14 a 
l’administració competent d’aquestes vies.

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS

OBJECTIUS

ACCIONS



OBJECTIUS

ACCIONS

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

 

Exemples d’aplicacions:

 El Prat de Llobregat i Cornellà

Informació complementària

http://www.amb.cat/web/mobilitat/planificacio/vehi-
cle-electric/actuacions-metropolitanes

Compromís d’implementació

1. Increment de punts de subministrament de GLP i Gas Natural.
2. Increment del punts de recàrrega elèctrics.ACCIONS

1. Facilitar la incorporació de nous combustibles per a la mobilitat motoritzada.
OBJECTIUS

L’objectiu d’aquesta actuació és facilitar la 
incorporació de nous combustibles per 
a la mobilitat motoritzada, mitjançant es-
tacions de servei públiques o privades.

Cal facilitar la implantació d’aquests combus-
tibles (GLP o el gas natural) i preveure quins 
combustibles s’utilitzaran en un futur a les 
estacions de servei per tal de dotar als mu-
nicipis de les alternatives suficients per re-
duir la presència de contaminants a l’aire.

Es proposa afavorir, mitjançant la modificació dels 
plecs de condició de les concessions d’estacions 
de servei en sòl públic, la venda de combustibles 
més nets que el gasoil per tal de dinamitzar l’ús 
de vehicles que utilitzin altres fonts d’energia.

Per altra banda, també es facilitarà la incor-
poració de punts de subministrament de re-
càrrega per vehicles elèctrics, atès que és un 
punt essencial per l’impuls del vehicle elèctric.

•	 Nombre de punts de subministrament de GLP.
•	 Nombre de punts de subministrament de Gas 

Natural.
•	 Nombre de punts de recàrrega elèctrica.

Promoció de l’establiment d’estacions de serveis amb 
combustibles més nets i punts de recàrrega elèctrica

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS
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Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

1. Definició d’un model de mobilitat sostenible.
2. Definició de la figura del gestor de mobilitat.
3. Definició d’una comissió mixta de seguiment ambiental.
4. Coordinació dels municipis implicats.

ACCIONS

1. Minimitzar les noves emissions sorgides del desenvoupament del circuit de Barcelona - Catalunya.
OBJECTIUS

Compromís d’implementació

El Pla Director urbanístic del Circuit de velocitat Bar-
celona - Catalunya suposarà la creació d’un marc que 
permeti dinamitzar econòmicament el propi Circuit i el 
seu entorn. Aquest increment d’activitats suposarà un 
augment en les emissions dels contaminants locals al 
seu àmbit.

Per això cal reforçar aspectes ambientals claus del Pla. 
Entre aquests aspectes destaquen, entre altres: 

•	 La definició d’un model de mobilitat sostenible 
en l’àmbit per tal de minimitzar l’afectació de les 
emissions de contaminants locals sobre la salut de 
les persones i el medi.

•	 La definició de la figura del gestor de mobilitat i 
energia per tal d’assegurar l’assoliment dels ob-
jectius en matèria de contaminació atmosfèrica i 
d’estalvi energètic.

•	 La previsió de desenvolupament d’un Pla de com-
pensació d’emissions de contaminants atmosfè-
rics locals.

•	 La concreció de directrius per tal que l’equipa-
ment previst a Palou Sud minimitzi l’afectació dels 

valors naturals i de connexió.

•	 La definició d’una comissió mixta de seguiment 
ambiental formada pel promotor, l’administració 
actuant, els ajuntaments de Granollers, Montmeló 
i Parets del Vallès, la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i la Direcció General de Polítiques Am-
bientals.

Aquesta acció només té sentit com una actuació 
coordinada entre els diferents municipis implicats.

•	 Existència de mesures  compensatòries 

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS

Mesures compensatòries al desenvolupament del circuit de 
velocitat Barcelona-Catalunya

1.17
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5.2. Objectiu 2: Potenciar, incentivar i impulsar 
el transport públic urbà/interurbà i reduir les 
seves emissions.

Les xarxes de transport coŀlectiu, en especial la 
xarxa d’autobusos, juguen un paper clau en la 
mobilitat, tant de l’interior dels municipis, com a la 
connexió amb altres municipis degut a que han de 
poder absorbir l’increment de demanda prevista, 
bé sigui pel nou repartiment modal o, pels nous 
desenvolupaments urbans previstos. 

Per poder assolir aquest objectiu, dins d’un 
esquema de transport públic integrat, es proposen 
les següents accions:

•	 Jerarquització de les xarxes d’autobusos.
•	 Millores en el servei de transport públic per 

carretera.
•	 Transvassament modal cap al transport públic 

degut a la creació i promoció d’aparcaments 
Park & Ride.

•	 Millorar l’accessibilitat i el disseny de les 
parades de Transport Públic.

•	 Millorar la informació a les parades d’autobús.
•	 Actuacions de millora de l’accés als Polígons 

Industrials i altres punts de generació de 
mobilitat. Planificació de noves activitats.

•	 T-Mobilitat. 

S’hauria de pensar en una xarxa d’autobusos que 
integrès els busos urbans i els interurbans, tot i ser 
gestionats per diferents empreses. Aquesta nova 
xarxa hauria de complir els següents criteris de 
disseny:

Integració de xarxes: La xarxa de transport públic 
de superfície ha de circular per vies principals i, si 
la seva freqüència de pas és la suficient, s’ha de fer 
de manera segregada respecte al vehicle privat. 
D’aquesta manera, es minimitzen les friccions amb 
aquest últim, a la vegada que es pot beneficiar de 
prioritat semafòrica en aquelles vies preferents per 
a l’autobús i augmentar la seva velocitat comercial.

Continuïtat, homogeneïtat: S’ha d’aconseguir uns 
recorreguts continus i homogenis en el territori 
per tal de donar accés al transport públic al major 
nombre de persones.

Cobertura: La xarxa ha de ser accessible a la 
població, de manera que aquesta ha d’estar situada 
a una distància caminable d’una parada d’autobús. 

Connexitat: Es proposa una simplificació del 
sistema de parades, i la creació de nodes que 
actuïn d’intercanviadors modals. 

Connectivitat: La xarxa ha de ser connectiva, 
permetent que l’usuari tingui al seu abast el màxim 
nombre de possibilitat d’intercanvis dins del 
mateix sistema i amb els altres modes de transport, 
maximitzant la connectivitat intermodal.

Accessibilitat: La xarxa de transport públic ha 
de ser accessible per a tots els ciutadans sense 
distinció i els seus temps de desplaçament han de 
ser competitius amb els del vehicle privat.

Integració tarifària: La integració tarifària, a més 
de potenciar la connectivitat, és indispensable 
per a la integració de xarxes i diferents modes de 
transport.

Per altra banda s’ha de aprofitar al màxim la 
infraestructura ferroviària existent. Per això es 
proposen tot un seguit d’accions que fomenten el 
transvasament modal cap aquest sistema.

•	 Transvasament modal cap al transport públic 
ferroviari. Millora de l’oferta, la intermodalitat i 
l’accessibilitat.

•	 Fomentar la intermodalitat Bici-Bus-Tren.
•	 Augment de la capacitat de transport de 

mercaderies via tren.

Finalment, es presenten accions tecnològiques per 
tal d’aconseguir una flota de vehicles amb menys 
emissions, tant en busos com en taxis.

•	 Ambientalització de les flotes de transport 
públic.

•	 Promoure la renovació de la flota de taxis per 
vehicles més eficients i incrementar el nombre 
de parades.



Dades de la mesura

IndicadorsObjectiu d’estalvi d’emissions del sector

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL02

Exemples d’aplicacions:

Barcelona, Vitoria

Informació complementària

http://bcnecologia.net/es/proyectos/reestructuracion-
de-la-red-de-autobuses-de-barcelona-implantacion-
red-ortogonal

Compromís d’implementació

•	 Existència de xarxa jerarquitzada.

1. Dissenyar una xarxa de transport coŀlectiu ajustada a la demanda potencial.

1. Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat i oferir un sistema de transport 
coŀlectiu de qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en vehicle privat.

Les xarxes d’autobusos municipals han de donar el mi-
llor servei possible, tant en temps de recorregut com 
en distància, i així reduir el consum de combustibles 
aconseguint que la població el triï com a mètode de 
transport en detriment del vehicle privat.

S’ha d’evolucionar cap a xarxes més jerarquitzades (mi-
llor adaptació de les línies a la realitat social i urbanís-
tica de cada zona) i adaptada a la jerarquització viària.

Per això, seria convenient establir una jerarquia clara 
entre totes les línies d’autobús urbans i interurbans, per 
garantir l’eficiència en la gestió de les mateixes i que 
els usuaris percebin la situació de cada línia dins del 
seu entorn. Es proposa realitzar aquesta classificació 
amb la coŀlaboració d’AMB.

Es proposa la següent jerarquia com a punt de partida:

•	 Línies de connexió directes: totes aquelles que 
connecten entre diferents municipis i amb Barcelona 
amb les mínimes parades.

•	 Línies connexió: totes aquelles que connecten entre 
diferents municipis entre sí.

•	 Línies internes de proximitat: no surten dels 
municipis, connectant zones del propi municipi.

Un cop establerta la jerarquia es pot actuar millorant 
els serveis en cadascuna de les categories, i si es 
necessari ampliar la cobertura territorial a zones amb 
dèficits de servei.

ACCIONS

OBJECTIUS

POTENCIAR, INCENTIVAR I IMPULSAR EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ/INTERURBÀ 
I REDUIR LES SEVES EMISSIONS

Jerarquització de les xarxes d’autobusos 2.1



IndicadorsObjectiu d’estalvi d’emissions del sector
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: TP1

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

Barcelona: http://bcnecologia.net/ca/projectes/red-
ortogonal-de-autobuses-de-barcelona

Compromís d’implementació

•	 Km. de carril bus.
•	 Velocitat comercial.
•	 Viatgers.

1. Incrementar els km. de carril bus.
2. Revisar la prioritat semafòrica.
3. Ampliar la oferta de transport públic per carretera.ACCIONS

1. Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat i oferir un sistema de transport 
coŀlectiu de qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en vehicle privat.

2. Incrementar la velocitat comercial dels autobusos.OBJECTIUS

Es necessari millorar la oferta del transport públic per 
carretera, és a dir, millorar la velocitat comercial dels 
serveis, incrementar les interconnexions entre línies i 
millorar l’oferta perimetral.

La dotació actual de carrils bus és baixa. A causa de 
la configuració de les trames urbanes del municipi, la 
seva inserció en determinades zones pot repercutir 
de manera important en la resta de la circulació i en 
l’estacionament. L’inserció de carrils reservats nous 
depèn de la política d’estacionament i estructura viària. 

La implantació del carril bus ha d’atendre als següents 
criteris:

•	 Que es tracti d’una via amb congestió recurrent 
i amb retards significatius en la circulació dels 
autobusos.

•	 En vies urbanes, on la capacitat es redueix per 
sota dels 600 vehicles per hora i per carril, una 
plataforma d’un carril reservat podria justificar-se 
amb volums d’autobusos molt inferiors, entorn dels 
15-20 vehicles per hora.

•	 Avaluació de la millora real en transport públic i 
impacte en la resta de la circulació.

A més, per millorar la velocitat comercial dels 
autobusos, es proposa revisar la regulació semafòrica.

Per altra banda cal augmentar la oferta de serveis 
directes entre les principals polaritats, ja siguin de 
dins de l’àmbit del Pla com de fora, crear més serveis 
perimetrals, millorar el servei als polígons industrials i 
augmentar els serveis que connectin amb les estacions 
de ferrocarril.

POTENCIAR, INCENTIVAR I IMPULSAR EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ/INTERURBÀ 
I REDUIR LES SEVES EMISSIONS

Millores en el servei de transport públic per carretera2.2



Dades de la mesura

IndicadorsObjectiu d’estalvi d’emissions del sector

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: TP2

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Viatgers.

1. Transvasament modal cap al transport públic.
OBJECTIUS

1. Millorar el servei de transport públic ferroviari.
2. Incrementar les freqüències i ampliar l’horari de servei.ACCIONS

Un transport públic ferroviari atractiu, que 
garanteixi freqüències de pas, comoditat, 
velocitat comercial i un ampli servei és la millor 
alternativa al vehicle privat.

Per això, cal incrementar les freqüències de 
pas del servei de rodalies pels municipis que 
conformen l’àmbit del Pla i ampliar l’horari de 
servei.

Per tal de fomentar la intermodalitat  entre 
transport públic de carretera i ferroviari es 
necessari coordinar al màxim els horaris dels 
diferents serveis públics.

En termes d’accessibilitat, es trens han d’arribar 
a ser 100% accessibles per a Persones amb 
Mobilitat Reduïda.

Transvasament modal cap al transport públic ferroviari. 
Millora de l’oferta, la intermodalitat i l’accessibilitat

2.3
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: TP3

Exemples d’aplicacions:

Vitoria

Informació complementària

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac-
tion.do?idioma=es&nuevaPag=&uid=1040577b_11a
d7b633e2__7fdf&aplicacion=wb021&id=&tabla=con
tenido

Compromís d’implementació

•	 Número de places d’aparcaments dissuasius 
construïts.

Es necessari un transvasament modal des del 
vehicle privat cap a serveis de transport públic 
de gran capacitat, en especial els ferroviaris 
però també d’autobús, per a facilitar i promoure 
l’aparcament al punt d’origen dels desplaçament. 

Es proposa la construcció i ampliació de places 
d’aparcament prop de les estacions ferroviàries:

•	 R2: Granollers Centre, Llinars del Vallès.

•	 R3: Parets, Granollers Canovelles.

També es proposa la creació de P&R en parades 
d’autobús, especialment en aquells corredors 
no utilitzats per serveis ferroviaris o on s’ha creat 
o es preveu que es cregui una línia expres com 
alternativa potent de transport públic.

Per tal de promocionar els P&R és necessari un 
pla de comunicació i senyalització dels mateixos. 

La informació s’ha d’incorporar tant en els 
sistemes d’informació del transport públic com 
a les vies de trànsit dels principals corredors on 
estiguin els aparcaments.

La informació pot incorporar elements 
d’informació  dinàmica com el nivell d’ocupació, 
incidència i freqüència de pas del transport 
públic. 

1. Crear i promocionar nous aparcaments dissuasius en solars o espais en desús a la perifèria i propers 
a nodes de transport públic.ACCIONS

1. Transvasament modal cap al transport públic
OBJECTIUS

2.4
Transvasament modal cap al transport públic degut a la 
creació i promoció d’aparcaments Park & Ride
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: TP6

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

1. Creació del nou títol únic.
ACCIONS

1. Transvasament modal cap al transport públic.
OBJECTIUS

•	 Creació del títol.

T-Mobilitat és un nou sistema de transport que 
permetrà calcular el preu del transport públic de 
manera personalitzada. Es a dir, cada usuari pa-
garà en funció de les seves rutines de transport, 
dels quilòmetres recorreguts i de la freqüència 
amb que faci servir el transport públic. 

El sistema començarà a funcionar a la primera co-
rona de l’àrea de Barcelona durant el segon se-
mestre de l’any 2016 i, progressivament, ho farà 
a la resta de corones fins a ser una realitat a Cata-
lunya l’any 2018.

T-Mobilitat és una targeta unipersonal que subs-
tituirà gradualment tota la gama actual de títols 
de transport. El nou sistema permetrà també apli-
car bonificacions als usuaris que facin servir el 
transport públic amb més freqüència i permetrà 
abaixar preus per desincentivar l’ús de vehicles 
privats en cas d’episodis de contaminació atmos-
fèrica.

Aquest nou títol ha d’incloure les bonificacions 
per a infants, joves, persones grans, famílies nom-
broses i per a persones en atur.

T-Mobilitat

POTENCIAR, INCENTIVAR I IMPULSAR EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ/INTERURBÀ 
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ACCIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

Barcelona

Informació complementària

Barcelona, http://bcnecologia.net/ca/projectes/red-
ortogonal-de-autobuses-de-barcelona

Compromís d’implementació

1. Millorar accessos a punts de parada.
2. Assegurar l’ample mínim a la parada i enretirar obstacles dels punts d’accés als autobusos.
3. Instaŀlar plataformes d’embarcament i parades dobles d’autobús.

1. Millorar l’accessibilitat al transport públic.
2. Agilitzar la càrrega i descàrrega de viatgers.

ACCIONS

OBJECTIUS

Als diferents municipis de l’àmbit del Pla existeixen 
parades de transport públic que no compleixen els 
requisits d’accessibilitat. Aquestes parades poden 
presentar defectes, tant en l’accés de l’usuari a la 
parada, com en l’accés a l’autobús.

L’adaptació de les parades a Persones amb Mobilitat 
Reduïda (PMR), no només permet l’accés d’aques-
tes persones al servei, sinó que l’agilitza, reduint el 
temps d’estacionament i les conseqüents emissions 
i consum d’energia. Per aquest motiu, variacions 
en la seva forma i funcionament pot repercutir en 
la reducció dels contaminants emesos per la xarxa 
d’autobusos.

Es proposa: 

•	 Assegurar una amplada mínima de 90 cm. d’ac-
cés i mobilitat a la parada i enretirar tots els obs-
tacles que s’interposin en els punts d’accés a l’au-
tobús i la parada.

•	 Modificar els guals per a vianants i adaptar-los a 
les PMR.

•	 Instaŀlar bancs per asseure’s a les parades quan 
sigui possible. 

•	 Implantar plataformes d’embarcament

•	 S’ha d’introduir criteris de salut pública en el dis-
seny de les parades, per exemple: posar separa-
cions entre les emissions directes dels tubs d’es-
capament i la gent que espera a la parada..

Millorar l’accessibilitat i el disseny de les parades de transport 
públic

2.6
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OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura
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Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

Nova xarxa bus de Barcelona

Informació complementària

http://www.novaxarxabus.bcn.cat/ca/

Compromís d’implementació

•	 Nombre de panells informatius instaŀlats.
•	 Nombre d’usuaris anuals d’autobús.

1. Instaŀlar panells d’informació a l’usuari del transport públic.
2. Revisar la informació a les parades.ACCIONS

1. Millorar la informació del autobusos per augmentar el nombre de viatgers en transport públic.
OBJECTIUS

L’objectiu principal és oferir una informació real i útil a  
la població, per tal de facilitar la utilització del transport 
públic i incrementar-ne el seu ús.

Aquesta informació pot ser estàtica o dinàmica. En el 
cas de la informació estàtica, tant als pals de parada 
com a les marquesines, aquesta ha de ser clara, con-
cisa i de precisió i ha de contenir informació sobre el 
nom i codi de la parada, identificació de les línies que 
tenen parada, horaris i recorreguts amb possibles àre-
es d’intercanvi.

Per altra banda, la informació dinàmica consisteix en 
els panells d’informació a l’usuari (PIU). Aquests,  prin-
cipalment, ofereixen a l’usuari la informació de quant 
tardarà el següent autobús de cada línia que hi té pa-
rada. Aquesta informació és molt valorada, perquè eli-
mina la incertesa de no saber quan passarà l’autobús.

Es planteja incrementar el nombre de PIUs a les para-
des amb més demanda. A més, el consum elèctric dels 
PIUs serà proporcionat per una petita instal·lació solar.

La xarxa de transport públic en superfície és molt flexi-
ble i pot canviar fàcilment. Les línies poden modificar 
el seu recorregut, desaparèixer o en poden aparèixer 
de noves. Això fa que els mapes de la xarxa quedin 

fàcilment obsolets.

Per donar un òptim servei al ciutadà, és necessari actu-
alitzar tots els plànols periòdicament. Quan es realitzin 
modificacions importants sobre alguna línia o se n’in-
corpori alguna de nova caldrà dur a terme una cam-
panya informativa en les zones afectades per les mo-
dificacions, mitjançant cartells i/o pamflets informatius.

Millorar la informació a les parades d’autobús2.7
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ACCIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL03

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Etapes de viatges en bicicleta.

1. Millora de les zones d’intercanvi modal entre tren i autobús.
2. Fomentar aparcaments de bicicletes als intercanviadors modals.

1. Fomentar la intermodalitat com a mesura per assolir un ús eficient dels diferents mitjans de transport 
en cada tram de la cadena de transport.

2. Facilitar la intermodalitat bicicleta-transport públic.

ACCIONS

OBJECTIUS

Resulta important la millora de les zones 
d’intercanvi modal entre BICI-BUS-TREN 

Aquesta es basa en:

•	 Millora de la senyalització per millorar 
l’orientació dels usuaris en els intercanvis. 

•	 Reduir distàncies entre parades d’autobús i les 
estacions.

•	 Coordinar horaris entre serveis.

Aquesta última acció no es pot estudiar de 
manera aïllada. S’ha de vincular a altres aspectes 
com la reordenació de les línies o l’optimització 
de parades.

A més a més, s’ha d’intentar, en la mesura del 
possible, la correcta senyalització dels diferents 
modes de transport en estacions properes, en 
connexions i en els intercanviadors, i d’aquesta 
manera, facilitar la intermodalitat.

Per altra banda, per tal de fomentar la combinació 
de bicicleta i transport públic es planteja la 
implantació d’aparcaments de bicicletes amb 
garanties de seguretat als intercanviadors 
modals. Aquests aparcaments serien de rotació 
de mitja durada.

POTENCIAR, INCENTIVAR I IMPULSAR EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ/INTERURBÀ 
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2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

IndicadorsObjectiu d’estalvi d’emissions del sector

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO4

Exemples d’aplicacions:

Polígon del Bosc Llarg i Les Canyes, al Recinte Torribe-
ra a Santa Coloma de Gramenet

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Nombre de Plans de Desplaçaments d’Empresa.

Existeixen desplaçaments massius des de la trama 
urbana convencional cap a grans àrees de treball 
com polígons industrials, parcs empresarials i, en 
general, centres de treball o comerç que tenen 
una conformació urbanística específica, amb 
freqüència disgregats i aïllats de la trama urbana 
convencional. 

Per reduir desplaçaments en vehicle privat, 
es pretén optimitzar el transport públic que 
trasllada principalment treballadors des de la 
trama urbana  fins aquests llocs de treball; donant 
major cobertura i freqüència en les hores punta 
d’entrada i sortida dels llocs de treball. 

Es necessari definir quins son els punts de 
generació de mobilitat, ja estiguin dintre de la 
trama urbana o en sòl industrial, per tal de poder 
redactar de Plans de Desplaçaments d’Empresa 
(PDE).

Per altra banda, cal identificar els sectors en 
desenvolupament urbanístic que precisen 
connexió amb transport públic mitjançant Estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada.

Aquesta acció només te sentit com una actuació coor-
dinada entre els diferents municipis implicats.

1. Definir punts de generació de mobilitat de l’àmbit i elaborar els corresponents PDE.
2. Coordinar els diferents municipis implicats.

1. Reduir els desplaçaments en vehicle privat al lloc de treball i comerç.

ACCIONS

OBJECTIUS

Actuacions de millora de l’accés als Polígons Industrials i altres 
punts de generació de mobilitat. Planificació de noves activitats2.9
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ACCIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: AV1 i AV2

Exemples d’aplicacions:

Transport Metropolitans de Barcelona

Informació complementària

Barcelona-TMB: http://www.tmb.cat/es/sala-de-prem-
sa/-/seccio/noticies/entorn/noticies-presentacio-flota-
neta-bus-20120704-entorn

Compromís d’implementació

•	 Nombre. d’autobusos renovats amb criteris 
ambientals.

1. Incorporar criteris ambientals en la compra de nous vehicles.

1. Renovar les flotes d’autobusos amb criteris ambientals.

ACCIONS

OBJECTIUS

La renovació de la flota d’autobusos municipals ha 
d’incorporar exigències ambientals. Donat el seu 
funcionament intens, la flota d’autobusos és una font 
important d’emissions de contaminants. 

A més, les característiques intrínseques del seu 
funcionament: 100% urbà, contínues arrancades i 
aturades, emissions molt a prop dels ciutadans i el seu 
marc exemplificador, fa que sigui un sector que s’ha 
de situar a l’avantguarda de la tecnologia sostenible i 
neta. 

Per altra banda els autobusos interurbans també han 
de renovar-se progressivament per vehicles nets. 

L’actuació consisteix en renovar les diferents flotes 
d’acord amb els criteris de la Guia de Compra Verda. 
Els vehicles podran obtenir el Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental per a les flotes de vehicles.

Pel que fa als vehicles que se’ls apliqui la normativa 
Euro III o d’inferiors prestacions ambientals cal:

•	 Renovar-los progressivament, els vehicles més 
antics per vehicles nous que acompleixin normativa 
Euro VI o superior en prestacions ambientals.

•	 O substituir-los per vehicles elèctrics, híbrids o 
vehicles propulsats por Gas Natural que generin 
emissions de NOXi PM10 equivalents a les anteriors.

•	 Obligar a disposar de filtres de partícules i 
catalitzadors per reduir NOX, o bé hibridar-los.  

2.10 Ambientalització de les flotes de transport públic
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2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

IndicadorsObjectiu d’estalvi d’emissions del sector

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall
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Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: AV6,  EL16 i  EL17

Exemples d’aplicacions:

AMB Taxi

Informació complementària

http://taxi.amb.cat/s/imet/taxi-sostenible/bonificaci-
ons-ajuts-i-subvencions.html

Compromís d’implementació

•	 Antiguitat del parc de taxis.
•	 Nombre de parades de taxi.

1. Dotar de bonificacions fiscals a l’impost de circulació als taxis híbrids i elèctrics.
2. Ampliar la capacitat de les parades de taxi.

1. Reduir les emissions dels taxis mitjançant la seva millora tecnològica i la millora del servei.

ACCIONS

OBJECTIUS

Els taxis donen un servei de mobilitat important als 
municipis. El seu funcionament intensiu, la proximitat als 
vianants i la circulació tant fora com dins dels principals 
eixos viaris, fa necessari l’ús de les tecnologies més 
eficients i menys contaminants per tal de reduir les 
seves emissions. 

Amb avantatges fiscals es pot facilitar aquesta transició 
cap a vehicles més nets. També s’han d’incloure 
límits especials de CO2 i NOX i d’emissió de soroll en 
l’homologació dels vehicles que poden realitzar el 
servei. 

Concretament, es planteja:

•	 Millorar el sistema de bonificacions fiscals del sector 
taxi. 

•	 Bonificació de la taxa de substitució de vehicle 
adscrit per un de nou amb condicionants ambientals.

•	 Incorporar plataformes de gestió de flotes per 
millorar el servei a l’usuari i incrementar la seguretat.

Amb aquestes mesures es vol aconseguir que  almenys 
el 50% de la flota de taxis estigui formada per vehicles 
híbrids i elèctrics. 

A més també es proposa una ampliació del nombre 
de parades de taxi.

Promoure la renovació de la flota de taxis per vehicles més 
eficients i incrementar el nombre de parades

2.11
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OBJECTIUS

ACCIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

1. Donar suport en accions que promoguin el transport ferroviari de mercaderies.

1. Augmentar el transport ferroviari de mercaderies.

ACCIONS

OBJECTIUS

En l’actual context del transport de mercaderies 
el sector ferroviari no té un paper principal.

Tot i que són importants, les infraestructures són 
només una part de la solució. Les condicions 
actuals per a captar tràfic de mercaderies 
són especialment difícils per a les empreses 
ferroviàries,  per això fan falta polítiques actives 
per a aconseguir-ho.

Cal una gestió eficient dels serveis, facilitar la 
cooperació internacional en la millora de la 
planificació i disseny de nous serveis intermodals 
i de noves modalitats de gestió.

Cal reduir costos per fer el ferrocarril més 
competitiu i agilitzar tràmits per a facilitar 
l’entrada a nous operadors. És important millorar, 
les condicions de circulació dels trens de 
mercaderies en les línies de rodalies.

A més, cal el desenvolupament d’infraestructures 
de connexió d’apartadors i la construcció de 
terminals logístiques.

•	 % de mercaderies transportades en ferrocarril.

Augment de la capacitat de transport de mercaderies via tren2.12
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5.3. Objectiu 3: Afavorir el traspàs modal cap 
a modes de transports no-motoritzats (peu i 
bicicleta).

Els desplaçaments a peu dins dels municipis es 
relacionen directament amb el conjunt d’espais 
destinats al pas de les persones. En termes de 
mobilitat peatonal, l’interès radica en identificar 
els eixos que configuren els recorreguts habituals 
dels ciutadans, ja sigui vinculat a motius de treball, 
activitats quotidianes o bé d’esbarjo.  Les accions 
que es proposen a continuació tenen els següents 
objectius principals:

•	 Garantir l’accessibilitat física dels vianants.
•	 Crear zones pacificades o d’ús exclusiu 

per a vianants, especialment on hi hagi 
una intensitat elevada de vianants (zones 
comercials, entorns escolars, etc.). 

•	 Millorar els intercanviadors existents amb 
el transport públic per tal de facilitar els 
desplaçaments en els que es veuen implicats. 

•	 Augmentar la seguretat.
•	 Destinar	 l’espai	 necessari	 per	 a	 tots	 els	

modes de transport mitjançant un millor 
disseny de l’espai viari on es prioritzin els 
mitjans més sostenibles. 

Els itineraris principals de vianants es defineixen 
com itineraris dins la trama urbana que permeten 
enllaçar diferents espais de relació. El principal 
objectiu d’un itinerari principal de vianants és 
propiciar la trobada de persones a través d’un 
recorregut nodrit d’elements d’atracció. Aquests 
elements es poden caracteritzar per la continuïtat 
d’activitats comercials, per passejos a través 
d’espais com places, jardins o parcs, on l’ambient 
urbà convida a estar-s’hi i relacionar-se amb d’altres 
persones. 

Figura: Senyalització de carrer de prioritat invertida.          
Font: BCNecologia.

En referència a les zones escolars, diversos 
estudis certifiquen la vulnerabilitat dels infants a 
la contaminació atmosfèrica. Les escoles haurien 
d’estar en la mesura possible lluny de carrers amb 
elevada intensitat de trànsit, ja que està igualment 
demostrat que la qualitat de l’aire dins de l’aula és 
semblant a la qualitat de l’aire del carrer. A l’hora 
de dissenyar zones de baix trànsit es necessari 
prioritzar que les escoles quedin distanciades 30 
metres de vies de trànsit elevat.

Per altra banda, es proposen la implementació de 
camins escolars. Aquests itineraris són recorreguts 
urbans preestablerts i intervinguts en termes de 
seguretat i planificació urbana (senyals, major 
control de les zones per part de la polícia municipal, 
millora de l’accessibilitat, limitació de la velocitat del 
trànsit ...) per on els escolars poden transitar a peu 
de forma segura. Per assegurar l’èxit del projecte 
és important tenir en compte que un camí escolar 
no és només un conjunt de senyals i actuacions 
urbanístiques repartides per l’espai urbà, sinó que 
és imprescindible la implicació personal de pares i 
alumnes. Els destinataris dels camins escolars són 
els que donen ús i sentit a aquest. 

Pel que fa a la bicicleta, aquesta constitueix 
actualment una de les alternatives de transport cap 
a models de mobilitat més sostenibles. Per aquest 
motiu, s’ha d’incentivar l’ús quotidià de la bicicleta 
per als desplaçaments urbans i interurbans, de 
manera que constitueixi una veritable alternativa de 
transport, més enllà de la seva vessant merament 
esportiva o de lleure. Per això cal una infraestructura 
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adequada, formada per una xarxa de carrils bici 
segurs i connectats, amb aparcaments i llocs 
d’estacionament segurs per a bicicletes i mesures 
complementàries que permetin facilitar i fomentar 
l’ús de la bicicleta als ciutadans, com poden ser les 
mesures pacificadores del trànsit o les actuacions 
que fomentin l’ús de la bicicleta.

La bicicleta es convertirà en un veritable mode de 
transport, si: 

•	 Disposa d’una xarxa d’itineraris segura i 
interconnectada a tot el territori.

•	 Compta amb aparcaments segurs. S’habiliten 
espais per a l’estacionament de bicicletes 
en origen i destinació dels desplaçaments 
habituals. 

Per altra banda, cal considerar que cada cop 
són més les ciutats amb sistemes de prèstec 
de bicicletes. L’objectiu de qualsevol servei de 
bicicletes públiques és el d’incrementar l’ús de 
la bicicleta a la ciutat i, en conseqüència, millorar 
la seguretat viària del col·lectiu. Aquest és un fet 
que, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb el 
Bicing, s’ha anat evidenciant any rere any.  El servei 
contribueix en gran mesura a que ciutadans que 
no eren usuaris habituals de la bicicleta hagin anat 
guanyant confiança per utilitzar aquest vehicle en 
els seus desplaçaments habituals. El sistema té 
moltes virtuts: facilitat de transbordament amb el 
transport públic o no condicionament a realitzar 
viatges d’anada i tornada. A més, no cal preocupar-
se de fer el manteniment i, molt especialment, del 
robatori de la bicicleta particular. En contra hi ha 
el fet de que els costos econòmics i ambientals 
de reposició de bicicletes amb furgoneta de les 
estacions captadores cap a les emissores no són 
menyspreables. 

Altra acció fomentada des de la Generalitat de 
Catalunya és el bici-feina, amb el qual es posen a 
disposició del treballador una bicicleta per a que 
faci el seu desplaçament fins a la feina.

Figura: Sistemes de préstec de bicicleta pública a Barcelona i 
a la Universitat de Granada. Font: Bicing - Ecomovilidad

Les mesures que es proposen en aquest PSMQA 
tenen l’objectiu concret d’incrementar els 
desplaçaments actius, millorant tant la xarxa de 
vianants com la d’itineraris per a bicicleta:

•	 Millorar la xarxa bàsica per a vianants
•	 Xarxa de camins escolars
•	 Pla Municipal Integral d’Accessibilitat
•	 Ampliar l’espai destinat a la bicicleta. 

Connexió supramunicipal
•	 Augmentar el nombre de places 

d’estacionament per bicicleta i millorar la 
seva seguretat

•	 Promoure sistemes de préstec públic/privat 
de bicicletes

•	 Impuls bici-feina
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ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

Barcelona- Vitoria

Informació complementària

Vitòria-Gasteiz: http://bcnecologia.net/ca/projectes/ 
supermancana-central-vitoria-gasteiz

Compromís d’implementació

•	 km de xarxa de vianants.
•	 Núm. d’actuacions realitzades.

És necessari la creació d’itineraris peatonals de 
connexió entre barris amb alts índexs de qualitat, 
entesos com que compten amb: 

•	 Suficient amplada de voreres 

•	 Bones condicions de circulació i iŀluminació

•	 Dotació de zones de descans intermèdies

•	 Eliminació d’obstacles a les voreres

•	 Accessibilitat garantida per a PMR

•	 Millora dels guals de vianants

•	 Implantació de semàfors sonors i amb comptador 
de temps

•	 Regulació del temps de verd dels vianants

•	 Senyalització orientativa pel vianant

•	 Definir corredors verds

Es proposa una jerarquització de la xarxa de 
vianants que asseguri la connectivitat a peu amb 
els principals centres generadors i atractors de 
mobilitat de la ciutat, a més d’assegurar la connexió 

entre els principals barris i districtes de la ciutat. En 
concret, es planteja la creació d’eixos cívics.

És important incloure actuacions conjuntes 
dels municipis per millorar les connexions  
intermunicipals 

3.1 Millorar la xarxa bàsica per a vianants

1. Continuar implementant la xarxa d’itineraris principals per a vianants i la millora del paviment.
2. Continuar implementant i millorant els guals per a vianants.
3. Continuar l’ampliació amb pas lliure igual o superior a 1,8 m de les voreres.
4. Aplicació dels criteris per a la millora dels itineraris de vianants en el nou planejament urbanístic.
5. Senyalització orientativa i implantació de semàfors sonors i amb comptador de temps.

ACCIONS

1. Augmentar el nombre de desplaçaments urbans a peu.
2. Millorar el confort dels desplaçaments urbans a peu.

OBJECTIUS

AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORTS NO-
MOTORITZATS (PEU I BICICLETA)



OBJECTIUS

ACCIONS

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL31

Exemples d’aplicacions:

Barcelona

Informació complementària

Barcelona: http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLi
nkPl/0,4022,1013010310_1019218158_1,00.html

Compromís d’implementació

•	 km de camins escolars
•	 Nombre d’escoles del municipi amb zones de baix 

trànsit.

Els diversos estudis realitzats d’epidemiologia ambi-
ental mostren la vulnerabilitat dels infants a la conta-
minació atmosfèrica. Un camí escolar consisteix en 
un conjunt de recorreguts preestablerts que unei-
xen les principals zones de residència de l’alumnat 
amb el seu centre d’educació. La proposta de camí 
escolar, a més de definir el traçat del recorregut, fo-
menta que els nens i nenes puguin anar a l’escola 
sols, acompanyats per altres nens o acompanyats 
per adults. Aquests camins escolars poden incorpo-
rar al llarg del seu recorregut parades o punts de 
trobada.

En general, l’objectiu és pacificar l’entorn escolar. 
L’objectiu és desviar el trànsit 50 m de les aules, 
Aquestes han de ser incloses a l’hora de dissenyar 
les illes urbanes i la pacificació del trànsit.

Els estudis que calen per determinar un camí escolar 
segueixen la següent metodologia:
•	 Anàlisis de l’accessibilitat
•	 Implicació de les escoles i alumnes
•	 Implicació de la resta de la ciutadania

Es necessari també un seguiment de la utilització 
dels mateixos.

Aquesta acció està relacionada amb l’acció 1.11.- 
Reducció de la contaminació en zones escolars i 
altres zones vulnerables.

És important incloure actuacions conjuntes 
dels municipis per millorar les connexions  
intermunicipals 

3.2 Xarxa de camins escolars

1. Establiment d’un programa de peatonalització dels camins escolars.
2. Establiment progressiu de zones de trànsit baix al voltant de les escoles.

1. Augmentar el nombre de desplaçaments urbans a peu.
2. Millorar el confort dels desplaçaments urbans a peu.
3. Reduir la densitat de trànsit en entorns escolars.

AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORTS NO-
MOTORITZATS (PEU I BICICLETA)

OBJECTIUS

ACCIONS



2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

Vitoria - Santa Coloma de Gramenent

Informació complementària

Vitòria-Gasteiz: http://bcnecologia.net/ca/projectes/
supermancana-central-vitoria-gasteiz

Compromís d’implementació

•	 Existència del Pla Integral d’Accessibilitat.

Un Pla Integral d’Accessibilitat és un estudi que 
ha de comprendre la totalitat del municipi fent 
un diagnòstic global de l’estat actual en termes 
d’accessibilitat i, per tant, evidenciar l’existència 
o no de barreres arquitectòniques que dificulten 
la mobilitat de qualsevol ciutadà, dificultats per 
l’accessibilitat i mancances en la recepció de la 
comunicació.

El Pla, a més de ser una diagnosi de les 
condicions d’accessibilitat i existència de barreres 
arquitectòniques, urbanístiques, en via pública 
i en el transport, ha de marcar les directrius i 
prioritats, ser referència de treball per a les futures 
actuacions i projectes de l’entitat local i servir per 
a programar i planificar les estratègies tècniques 
i econòmiques per a la seva execució.

3.3 Pla Integral d’Accessibilitat

1. Dissenyar i implementar una xarxa de vianants d’alta connectivitat.
2. Elaborar un  Pla Integral d’Accessibilitat.

1. Augmentar el nombre de desplaçaments urbans a peu.

AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORTS NO-
MOTORITZATS (PEU I BICICLETA)

OBJECTIUS

ACCIONS



OBJECTIUS

ACCIONS
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Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO1

Exemples d’aplicacions:

Barcelona - Vitoria

Informació complementària

Vitòria-Gasteiz: http://bcnecologia.net/ca/projectes/
supermancana-central-vitoria-gasteiz

Compromís d’implementació

•	 km d’itineraris ciclabes establerts.

L’ estalvi d’emissions d’aquesta acció correspon a la 
totalitat de les accions relacionades amb el sector T.U. 

i T.I.

L’ús de la bicicleta com a transport a les ciutats és 
un mecanisme molt útil per reduir la contaminació 
i la congestió dels transports coŀlectius. Aquest 
sistema de mobilitat no produeix emissions, és 
àgil i és idoni per a recorreguts de distàncies 
relativament curtes (aquelles que són massa 
llargues per anar a peu i curtes per a les molèsties 
que es tenen en els transports coŀlectius 
massificats).

Es necessari ampliar l’espai destinat a la bicicleta, 
ja sigui en carril bici o en els carrers de prioritat 
per a vianants i de prioritat invertida, que són 
aptes per a la bicicleta.

Aquesta ampliació ha de donar lloc a una veritable 
xarxa d’itineraris ciclables, que formi una trama 
continua, homogènia, que connecti els principals 
centres d’atracció, que eviti els forts pendents i 
que connecti amb altres municipis dels voltants, 
connectant les xarxes ciclistes d’àmbit urbà amb 
les interurbanes.

Aquests itineraris han de ser segurs (a poder 
ser separats dels carrils destinats als vehicles 
de motor) i han de disposar de la senyalització 
adequada per tal d’evitar accidents.

Per augmentar l’ús de la xarxa és necessària la 
seva difusió mitjançant campanyes d’informació. 
Aquesta informació ha de complementar-se amb 
una conducció de la bicicleta segura i eficient.

Ampliar l’espai destinat a la bicicleta. Connexió 
supramunicipal3.4

AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORTS NO-
MOTORITZATS (PEU I BICICLETA)

1. Ampliar la xarxa d’itineraris ciclables permeten la connectivitat interurbana,  segura i amb 
senyalització adequada.

2. Campanya de difusió de la xarxa.

1. Augmentar el nombre de desplaçaments urbans en bicicleta.
2. Millorar la seguretat dels ciclistes a la ciutat.

OBJECTIUS

ACCIONS
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OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO1

Exemples d’aplicacions:

Municipis del Baix Llobregat

Informació complementària

www.bicibox.cat/

Compromís d’implementació

•	 Nombre d’aparcaments per a bicicletes instaŀlats.
•	 Percentatge d’ocupació dels aparcaments de 

bicicleta.

Una de les principals barreres de la utilització de 
la bicicleta és la problemàtica de l’aparcament. 
Generalment els aparcaments existents són 
insuficients i no són de caràcter “segur”, és a dir, 
tancats.

Cal implantar nous estacionaments per a 
bicicletes a la via pública, a l’interior d’edificis de 
pública concurrència i a prop de les principals 
parades de transport públic, sobretot les parades 
de ferrocarril, el que facilita convertir aquestes 
estacions en intercanviadors.

Per altra banda, sovint les bicicletes aparcades 
en la via pública són víctimes de robatoris o 
d’altres actes vandàlics. Per solucionar aquest 
problema existeixen diferents opcions, com els 
sistemes iglú i els aparcaments subterranis, tot i 
que aquestes solucions requereixen una inversió 
econòmica més elevada.

Per facilitar i promocionar l’ús d’aquests 
aparcaments, és important que l’usuari disposi 

d’informació on-line sobre la ubicació dels 
aparcaments de bicicleta i a ser possible sobre 
les places disponibles en qualsevol instant. 

3.5
Augmentar el nombre de places d’estacionament per a  
bicicleta i millorar la seva seguretat

1. Augmentar els aparcaments de bicicleta en punts d’alta demanda.
2. Habilitar un espai específic per a l’aparcament de bicicletes a les noves edificacions.
3. Informar via web dels aparcaments de bicicletes.

1. Augmentar el nombre de desplaçaments urbans en bicicleta.

AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORTS NO-
MOTORITZATS (PEU I BICICLETA)

OBJECTIUS

ACCIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO1

Exemples d’aplicacions:

Barcelona Bicing

Informació complementària

https://www.bicing.cat/

Compromís d’implementació

•	 Nombre d’usuaris de la bicicleta pública.

La bicicleta és el mode de transport urbà més ràpid 
pels desplaçaments urbans porta a porta de menys 
de 5 quilòmetres que, d’una altra banda, solen 
correspondre a la major part dels trajectes urbans.

La combinació entre bicicleta i transport públic és la 
manera de desplaçar-se més sostenible per a mitjanes 
i llargues distàncies. A més, la substitució del vehicle 
de motor per la bicicleta com a mitjà de transport 
d’accés als intercanviadors modals pot contribuir a 
resoldre part dels problemes de congestió al voltant 
d’aquests nodes.

Per tal d’incrementar l’ús de la bicicleta entre la 
ciutadania, i millorar en conseqüència la visibilitat i 
seguretat viària del coŀlectiu, es proposa la creació 
de sistemes de bicicleta pública i compartida en el 
municipi.  Un sistema públic de préstec de bicicletes 
té moltes virtuts: facilita el transbordament  amb el 
transport públic, no condiciona a realitzar viatges 
d’anada i tornada i, a més, evita preocupacions a 
l’usuari com ara el manteniment i, molt especialment, 
el robatori de la bicicleta particular.

Amb l’objectiu d’incrementar la mobilitat ciclista es 

proposa alhora promoure l’ús de la bicicleta per 
part de coŀlectius particulars (treballadors, turistes, 
estudiants), com ara la posada en funcionament de 
sistemes de préstec o de lloguer de bicicletes, la 
creació de parcs comunitaris de bicicletes, l’adquisició 
de flotes de bicicletes per tal de facilitar la mobilitat 
de treballadors, o altre tipus de propostes en el mateix 
sentit.

Una possibilitat que cal estudiar és la necessitat de que 
les bicicletes de préstec siguin elèctriques.

3.6 Promoure sistemes de préstec públic/privat de bicicletes

AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORTS NO-
MOTORITZATS (PEU I BICICLETA)

1. Afavorir sistemes de préstec de bicicleta.
ACCIONS

1. Augmentar el nombre de desplaçaments urbans en bicicleta.
OBJECTIUS
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Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: MO1

Exemples d’aplicacions:

DEpartament de Territori i Sostenibilitat 

Informació complementària

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactu-
acio/atmosfera/qualitat_de_laire/plans_de_millora/
pla_millora_qua_aire_2011_2015/bicifeina/

Compromís d’implementació

•	 Nombre de bicicletes de préstec.

1. Posar a disposició de treballadors un servei de préstec de bicicletes.
ACCIONS

1. Augmentar els desplaçaments obligats en bicicleta.
OBJECTIUS

En el marc del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire a les zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric en  l’horitzó 2020 (PAQMA 
2020), la Direcció General de Qualitat Ambiental 
(DGQA), amb la col·laboració del Bicicleta Club de 
Catalunya (BACC), promou el projecte Bicifeina. 

Per tal de que els treballadors i treballadores 
puguin considerar aquest mitjà de transport net 
i competitiu com una alternativa atractiva i viable 
per arribar a la feina, des de finals del 2014 el 
DTES ofereix als seu personal la possibilitat de 
gaudir en forma de “préstec” d’una bicicleta per a 
ús individual i privat durant un període màxim de 6 
mesos, amb el compromís que sigui emprada per 
desplaçar-se a treballar.

Juntament amb el préstec de la bicicleta, es 
proporciona a les noves persones usuàries 
formació en conducció urbana, assegurança, 
cadenats, cistella, elements de seguretat, 
registre antirobatoris, manteniment del vehicle i 
aparcament segur i vigilat al lloc de feina; a més, la 

bicicleta és plegable per a facilitar-ne l’aparcament 
al domicili privat. 

Des de Diputació hi ha una línia de suport als 
ajuntaments que facilita bicicletes als ajuntaments 
per a Policies locals o bé per a tècnics municipals.

Aquesta acció s’ha de extrapolar a diferents sectors 
tant públics com privats.

Impuls bici-feina3.7

AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORTS NO-
MOTORITZATS (PEU I BICICLETA)
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5.4. Objectiu 4: Reduir les emissions 
derivades de la distribució urbana de 
mercaderies.

La distribució urbana de mercaderies constitueix 
un aspecte fonamental per al desenvolupament 
econòmic de les ciutats i és part de les funcions 
pròpies dels entorns urbans. Tanmateix, el 
funcionament de la distribució urbana es basa en 
mitjans de transport motoritzats o de motorització 
elèctrica de baixa velocitat, el que implica una 
contribució a la congestió de trànsit, l’ocupació 
de l’espai públic en superfície i les emissions 
de contaminants. Per aquests motius, l’estudi, 
localització espaial i temporal i tipificació de les 
operacions de distribució urbana de mercaderies 
dins de la ciutat és cada vegada més important, 
ja que la fricció que aquestes provoquen és 
significativa. 

No existeixen solucions universals i úniques al 
problema. Les millores a implementar dependran 
de les característiques de la zona on s’apliquin.

La gestió de la distribució urbana de mercaderies 
pot condicionar les decisions en el conjunt de la 
cadena de transport, però també afecta el conjunt 
d’usuaris de la via pública. L’ordenació d’aquest 
tipus d’operacions implica una disminució dels 
conflictes amb el transport privat i públic, a més 
de la reducció dels impactes sobre el vianant 
com les emissions de gasos contaminants, el 
soroll, l’ocupació de les zones de vianants, etc. 
Amb l’objectiu de minimitzar aquestes friccions i 
reduir els impactes derivats d’aquesta activitat, es 
proposa un nou model de distribució urbana basat 
en dos elements estratègics: àrees de proximitat i 
centres de distribució urbana.

A llarg termini, la major part d’aquestes àrees de 
proximitat hauran deixat pas als centres logístics 
de distribució urbana (CDU). Aquests centres 
logístics signifiquen una inversió important i per 
això es plantegen com un escenari a llarg termini. 

L’adopció dels CDU significa una nova gestió de 
la càrrega i descàrrega, concentrant les operacions 
en un determinat àmbit per després repartir la 
càrrega als establiments a través de mitjans no 
motoritzats. El resultat és una menor indisciplina 
pel que fa a l’ocupació d’espai públic, així com 
també una reducció d’emissions de contaminants 
i soroll.

Àrees de proximitat

Adoptant com a model la proposta d’Estudi de DHL 
Supply Chain, s’han de proposar localitzacions a la 
calçada perquè passin a ser àrees de proximitat 
on es duguin a terme les operacions de càrrega i 
descàrrega.

Les àrees de proximitat propostes han d’estar 
dimensionades en funció del nombre de places 
teòriques reservades per a càrrega i descàrrega. 
D’altra banda, la localització de les àrees de 
proximitat ha de seguir un criteri bàsic: la proximitat 
a les vies principals. Aplicades per exemple en 
les ZUAP en funcionament, s’han de gestionar 
les entrades i sortides de vehicles en determinats 
horaris. Es proposa l’obertura de finestres 
temporals per accedir a les àrees i procedir a 
la C/D de mercaderies i la regulació del temps 
d’estacionament per a efectuar les operacions. Es 
poden afavorir temps més curts d’ús de la plaça, 
el que permet una major rotació de vehicles 
i, per tant, un major aprofitament de la plaça. 
També s’ha d’afavorir l’entrada de vehicles menys 
contaminants, mitjançant diferències tarifàries.

En aquest cas l’ús de les Tecnologies d’Informació i 
Comunicació (TIC) poden afavorir l’ús de les places 
de C/D informant del nombre disponible actual, el 
previst i la localització concreta d’aquestes places. 
Com a suport a aquest servei, es poden instaŀlar 
panells informatius que mostrin l’estat de les 
places.

Centres de distribució urbana

Els centres de distribució urbana (CDU) sorgeixen 
en gran mesura de la necessitat d’alliberar espai 
públic destinat a les operacions de càrrega i 
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L’objectiu és que aquests vehicles s’ajustin a les 
característiques del context (teixit urbà) i, alhora, 
permetin disminuir els impactes de qualitat de 
l’aire, de contaminació acústica i d’ocupació de 
l’espai públic. Per a això es poden adoptar una 
gran varietat d’unitats: tricicles assistits, furgons 
elèctrics, bicicletes i altres mitjans de transport 
sense ús de combustibles.

 

Respecte a l’espai disponible per a 
emmagatzematge, el volum de mercaderia a 
gestionar és proporcional. L’última distribució 
de les mercaderies es portaria a terme en horari 
concertat, previ consens amb els comerciants, 

en hores de poc trànsit o per la nit, amb vehicles 
convenientment insonoritzats. D’aquesta manera, 
les mercaderies ja agrupades són distribuïdes 
segons las necessitats de cada comerciant, 
ocasionant una fricció molt menor en el trànsit de 
la ciutat ja que l’existència del vehicle privat en 
aquestes hores vall és molt menor.

descàrrega a més de la necessitat de millorar el grau 
d’organització de les xarxes de mobilitat urbana. 
Els CDU permeten la redistribució i consolidació 
de la mercaderia que entra o surt en un determinat 
àmbit urbà. Els vehicles de repartiment redueixen 
els recorreguts que han d’efectuar i s’evita l’entrada 
de diferents operadors logístics a la zona.

El funcionament d’un CDU s’estructura a partir 
d’un parc de vehicles i d’un espai disponible per 
a l’emmagatzematge de mercaderies. El parc de 
vehicles es determina per realitzar la distribució 
d’última milla als comerços corresponents. 

Figura: Dues tipologies de distribució urbana de mercaderies. Font: BCNecologia.
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL10 i EL11

Exemples d’aplicacions:

Barcelona (Gracia)

Informació complementària

http://bcnecologia.net/ca/projectes/espai-public-
mobilitat-i-accessibilitat-al-districte-de-gracia

Compromís d’implementació

•	 Realització proposta d’ordenació de la càrrega i 
descàrrega.

1. Elaborar una proposta d’ordenació de l’activitat de càrrega i descàrrega que consideri: l’oferta/
demanda dels comerços i serveis, els horaris, les places de càrrega i descàrrega, les noves 
tecnologies de la informació i comunicació i la gestió intel·ligent, la viabilitat d’un centre logístic de 
distribució urbana de mercaderies, la utilització de sistemes de transport nets.

ACCIONS

1. Reduir les emissions de l’activitat de càrrega i descàrrega. 
OBJECTIUS

Per tal d’optimitzar i racionalitzar l’activitat de C/D 
i reduir les emissions derivades de la distribució 
urbana de mercaderies, algunes propostes concretes 
a realitzar són:

•	 Realització d’un registre dinàmic que contempli les 
necessitats de places de càrrega i descàrrega.

•	 Creació de noves zones de càrrega i descàrrega en 
zones amb dèficits, diferenciant en dues categories: 
Normals i Alta Rotació.

•	 Potenciar la Distribució Urbana de Mercaderies 
(DUM) nocturna i silenciosa. Es realitza entre les 
22:00 i les 6:00 del matí, amb vehicles de gran 
tonatge i amb dispositius de descàrrega del material 
elèctrics (no fan soroll). Es tractaria d’un repartiment 
més còmode, eficaç i sostenible, reduint les 
molèsties del trànsit de grans vehicles per la ciutat. 

•	 Adaptar la senyalització existent als nous criteris 
i característiques de les zones de càrrega i 
descàrrega. Es proposa homogeneïtzar i actualitzar 
la senyalització de zones de càrrega i descàrrega en 
tot el municipi.

•	 Eliminació d’obstacles que impossibiliten la 
utilització de certes places de càrrega i descàrrega.

•	 Creació d’itineraris de vehicles pesants.

•	 Incorporaració d’ avenços tecnològics i propostes 
de gestió innovadores. 

•	 Estudiar la creació de Centres de Distribució Urbana 
(CDU).

Optimitzar i racionalitzar l’activitat de càrrega i descàrrega de 
mercaderies

4.1

REDUIR LES EMISSIONS DERIVADES DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE 
MERCADERIES.
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Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL10 i EL11

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Nombre places habilitades per vehicles nets.

1. Bonificar fiscalment els vehicles nets.
2. Avantatges en horaris i zones per tal de realitzar la càrrega i descàrrega. ACCIONS

1. Reduir les emissions de l’activitat de càrrega i descàrrega.
2. Aconseguir una renovació de la flota de repartiment  (20% de vehicles més nets).

OBJECTIUS

Els vehicles de càrrega i descàrrega també poden 
ocasionar molèsties a la població per la generació de 
fums, calor i soroll. Una transició cap a vehicles més nets 
i eficients, com ara vehicles elèctrics o híbrids, a part de 
representar un benefici ambiental i sobre la qualitat de 
l’aire, poden aconseguir una millora substancial sobre 
el confort de la població. 

Es proposa adjudicar un conjunt d’avantatges 
econòmics i d’operació a aquells vehicles de 
distribució urbana de mercaderies que es considerin 
nets. Els vehicles que es vulguin beneficiar d’aquests 
avantatges hauran de mostrar en un lloc visible una 
etiqueta que classificarà els vehicles en funció del seu 
nivell de contaminació.

Els principals avantatges que es proposen són: 

•	 Bonificacions fiscals en l’impost de circulació (en 
funció de la seva etiqueta). 

•	 Horaris especials per efectuar les tasques de càrrega 
i descàrrega.

•	 Places especialment habilitades per a vehicles nets.

La sensorització de les zones amb aparells inteŀligents 
que permetin identificar els vehicles nets poden ajudar 
a gestionar aquestes mesures.

4.2 Concessió d’avantatges per vehicles més nets

REDUIR LES EMISSIONS DERIVADES DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE 
MERCADERIES.
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ACCIONS
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Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Nombre d’infraccions/any en C/D.
•	 Regulació de les zones grogues en la nova ordenança 

de mobilitat.

1. Reduir les emissions de l’activitat de càrrega i descàrrega.
OBJECTIUS

1. Augmentar la vigilància a les zones de C/D.
2. Regular els horaris de càrrega i descàrrega.ACCIONS

Degut a la mala utilització de les zones de càrrega i 
descàrrega és necessari un increment de la vigilància 
de les mateixes.

Per altra banda, es proposa la revisió dels horaris de 
funcionament (sempre fora de les hores de pics de 
contaminació de l’aire) i recomanació de mantenir el 
motor apagat quan el vehicle està estacionat.

També es proposa generar mecanismes legals per 
dotar de competències en el marc de la vigilància 
de zones de càrrega i descàrrega als vigilants de 
l’estacionament regulat, perquè puguin multar i 
sancionar als incomplidors.

4.3 Regulació i vigilància de les zones de càrrega i descàrrega

REDUIR LES EMISSIONS DERIVADES DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE 
MERCADERIES.
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OBJECTIUS

ACCIONS
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Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Nombre d’activitats econòmiques amb la càrrega 
i descàrrega servides pel CDU, en un àmbit 
determinat.

REDUIR LES EMISSIONS DERIVADES DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE 
MERCADERIES.

1. Crear centres de distribució urbana de mercaderies per tal de millorar la gestió de l’activitat i reduir 
el nombre de vehicles circulant per la ciutat.

OBJECTIUS

1. Construir un centre logístic de distribució urbana de mercaderies.
ACCIONS

L’activitat de càrrega i descàrrega necessita ser regu-
lada eficientment, ja que constitueix una font d’emis-
sions, genera congestió del trànsit i ocupacions de 
l’espai públic.

Per reduir aquests impactes existeix la opció de cons-
truir un centre logístic de distribució urbana (CDU), on 
es concentren les operacions de càrrega i descàrrega 
d’un determinat àmbit per tal de fer-les arribar als es-
tabliments mitjançant vehicles no motoritzats. S’acon-
segueix així, disminuir la distància recorreguda pels 
vehicles de repartiment a motor de combustió, ja que 
el repartiment a l’últim tram es pot dur a terme amb els 
següents vehicles:

•	 Furgonetes elèctriques.

•	 Bicicletes elèctriques u ordinàries.

•	 Carretilles.

S’aposta per ubicar el CDU en aparcaments subterranis 
existents o previstos, per a minimitzar el cost econòmic  

i ambiental de la seva construcció, i també s’aposta per 
realitzar aquesta última distribució en horari concertat, 
en hores de poc trànsit o bé per la nit, amb els vehicles 
convenientment insonoritzats.

Crear centres de distribució urbana de mercaderies.4.4
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5.5. Objectiu 5: Reduir les emissions dels 
serveis municipals.

L’Administració és responsable de la generació 
de contaminació ambiental a l’hora de garantir 
els serveis municipals. Tot que aquest valor és 
força més petit que les emissions generades pels 
vehicles privats, és important que l’Administració 
jugui un paper exemplificador en el municipi i 
que serveixi per mostrar i acostar les tecnologies 
i actuacions proposades a la població. Per tant, 
totes les mesures tecnològiques que es proposen 
pels vehicles privats han de ser implantades en els 
vehicles de la flota municipal, que inclou vehicles 
de neteja, vehicles de recollida de residus, així 
com altres vehicles utilitzats per a desplaçaments 
dels treballadors de l’Administració. 

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un 
sistema d’etiquetatge ecològic que es va crear a 
través del Decret 316/1994, de 4 de novembre, 
de la Generalitat de Catalunya. Inicialment, 
l’abast del Distintiu es concretava en garantir la 
qualitat ambiental de determinades propietats 
o característiques dels productes. Mitjançant el 
Decret 296/1998, de 17 de novembre, s’amplia 
l’àmbit del Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental als serveis, de forma que es completa 
aquest sistema oficial de certificació ambiental.

Figura: Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a 
flotes. Font: Generalitat de Catalunya.

En el cas del distintiu per a flotes1, es tracta d’una 
identificació de caràcter voluntari que acredita el 
compliment de determinats criteris ambientals. 
Es proposa que les flota de vehicles municipals 
tinguin aquest Distintiu de Garantia de qualitat 
ambiental.

A més, es proposa la promoció d’una major 
ocupació de vehicles de la flota municipal 
mitjançant un gestor únic i una aplicació de tipus 
car-sharing / car-pooling per tal d’utilitzar els 
vehicles en el desenvolupament de la feina i per 
la utilització en règim de lloguer fora de l’horari 
laboral per a treballadors municipals.

Pel que fa a la gestió dels residus, tot i que el 
tractament en si dels residus es produeix en 
plantes ubicades fora del municipi i, per tant, no 
té un impacte directe sobre la qualitat de l’aire, 
la recollida i transport d’aquests es realitza amb 
vehicles pesants que tenen un alt grau de generació 
d’emissions de partícules i òxids de nitrogen. 

Per reduir aquestes emissions és igual d’important 
tant millorar la tecnologia d’aquests vehicles com 
reduir el volum de residus generats a partir de 
la prevenció i reutilització d’aquests. També cal 
optimitzar les rutes de recollida, el que permet 
reduir la distància recorreguda per aquests vehicles 
i, per tant, les seves emissions. Altres elements que 
es poden considerar són la realització d’auditories 
externes del servei, l’anàlisi de satisfacció de la 
població, la millora del servei d’atenció al ciutadà 
i un pla de formació del personal i la presència 
d’informadors ambientals.

Finalment, es proposa millorar el sistema i la gestió 
de la neteja viària en funció dels nivells de pols 
que puguin haver-hi en el ferm de rodadura, i així 
evitar la resuspensió de les partícules acumulades 
a terra.

1 http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/
empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoser-
veis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_
producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/

categories_i_sol_licituds/vehicles/flotes_de_vehicles_340/
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Indicadors

Municipi Compromís
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: AV3, EL03 i EL05

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_am-
bits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/
ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_
declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_
garantia_de_qualitat_ambiental/

Compromís d’implementació

•	 Antiguitat del parc vehicular municipal.

1. Reduir les emissions de contaminants de la flota de vehicles municipals.
OBJECTIUS

1. Renovar la flota de vehicles municipals introduint criteris ambientals molt restrictius.
2. Adaptar l’adquisició d’un vehicle a l’ús del mateix.
3. Aconseguir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental.ACCIONS

REDUIR LES EMISSIONS DELS SERVEIS MUNICIPALS

5.1 Renovar la flota municipal per vehicles més nets

Les emissions de NOX i PM10 de les flotes 
municipals no són menyspreables. 

Es proposa que totes les flotes de vehicles 
municipals, aconsegueixin el Distintiu de garantia 
de la qualitat ambiental. Aquest distintiu és un 
sistema català d’etiquetatge ecològic de caràcter 
voluntari que reconeix productes i serveis que 
superen determinats requeriments de qualitat 
ambiental més enllà dels establerts com a 
obligatoris per la normativa vigent.

Els criteris ambientals per a l’atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental a les 
flotes de vehicles s’estableixen a la Resolució 
TES/623/2015, de 30 de març.

Entre altres es requereix que una part significativa 
de la flota, en funció de la seva tipologia, tingui 
baixes emissions de contaminats atmosfèrics, 
disposi de sistemes de gestió de flotes i rutes i 
que els conductors estiguin formats en conducció 
eficient.

Actualment a Catalunya 4.500 vehicles pertanyen 
a flotes acreditades amb Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental.
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

La promoció de la utilització dels sistemes de vehicle 
multiusuari a les flotes municipals, repercuteix a reduir 
desplaçaments i emissions. Per aquest motiu, és 
necessari impulsar l’ús de sistemes de cotxe compartit 
entre els treballadors municipals utilitzant la flota 
municipal.

A través d’un gestor únic de la flota municipal, es 
plantejarien les següents opcions:

•	 Compartir un mateix vehicle entre els diversos 
serveis que tinguin centre de treball proper i que 
hagin de realitzar un recorregut similar. D’aquesta 
manera, es redueixen els desplaçaments de vehicles 
agrupant el personal i es distribueixen els costos del 
viatge. 

•	 Utilitzar en règim de lloguer els vehicles de la flota 
municipal per a usos puntuals fora de l’horari laboral 
i subjecte a les necessitats del servei i prèvia reserva 
per part dels treballadors municipals. Es tracta d’un 
sistema basat en el sistema de cotxe multiusuari 
(Car-sharing).

Per fomentar aquestes pràctiques cal establir a través 
d’un gestor unificat:

•	 Un portal de gestió integrat.

•	 La realització de campanyes de conscienciació i 
promocions de difusió.

•	 L’estudi de la possibilitat del règim de lloguer 
dels vehicles de la flota municipal per part dels 
treballadors municipals.

L’objectiu és l’estalvi del 20% de les emissions.

•	 Creació d’un gestor únic de flota de vehicles 
municipals car-sharing.

1. Crear un gestor únic de la flota de vehicles municipals i una aplicació de tipus car-sharing / car-
pooling per tal d’utilitzar els vehicles en el desenvolupament de la feina i per la utilització en règim 
de lloguer fora de l’horari laboral per a treballadors municipals.

1. Millorar l’ocupació i ús dels vehicles de la flota municipal.

ACCIONS

OBJECTIUS

5.2
Promoure la major ocupació dels vehicles de la flota 
municipal

REDUIR LES EMISSIONS DELS SERVEIS MUNICIPALS
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Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

Disposen de Pla de Prevenció de Residus municipis 
com: Barcelona, Cornellà, Tiana, Mataró o Vic

Compromís d’implementació

•	 Quantitat de residus generats [kg/hab/any].
•	 Reducció de generació de residus (%) respecte any 

base.

1. Elaborar una diagnosi de la gestió de residus i antecedents de prevenció.
2. Establir objectius i accions de prevenció planificades en el temps.

1. La prevenció de residus és la primera opció de la jerarquia de gestió de residus establerta a tota 
normativa.

2. La Llei 22/2011 determina una reducció pel 2020 del 10% respecte 2010.

ACCIONS

OBJECTIUS

La generació de residus per habitant ha 
augmentat en els darrers anys. 

La prevenció de la generació de residus 
requereix un canvi important de les pràctiques 
de gestió i necessita d’una planificació específica 
i la implicació màxima de tots els actors afectats: 
governs, empreses, associacions, administracions, 
etc.

S’han de realitzar al municipi campanyes de 
sensibilització i informació sobre la necessitat 
de contribuir a la reducció i minimització dels 
residus. També s’han d’activar punts verds per 
facilitar la recollida.

S’han de definir de forma exhaustiva accions 
concretes de prevenció dirigides a fluxos 
concrets i agents determinats, així com accions 
transversals complementàries. A més, s’han de 
determinar els recursos necessaris i un calendari 
d’acció. 

Fomentar la prevenció de residus5.3

REDUIR LES EMISSIONS DELS SERVEIS MUNICIPALS

Aquesta acció ha de ser coordinada entre els 
municipis d’aquest Pla
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

Vitòria-Gasteiz, Mataró, Reus, Manresa, Terrassa, Sant 
Just Desvern.

Compromís d’implementació

•	 Consum energètic de la recollida de residus i neteja 
viària.

•	 Emissions generades de NOX i PM10.

1. Elaborar una diagnosi dels serveis actuals i establir un Programa de millora (combustibles, 
freqüències, circuits, transferències, seguiment, formació, etc.).

2. Establir mecanismes de millora contínua.ACCIONS

1. Optimitzar els serveis de recollida de residus i neteja viària, incrementant-ne l’eficiència.
2. Reduir el consum de combustibles i les emissions associades.
3. Flexibilitzar els serveis per adaptar-los als canvis dels municipis.OBJECTIUS

La recollida de residus requereix un ús intensiu 
d’una gran flota de vehicles pesants i lleugers, que 
generen nivells elevats de contaminació atmosfèrica 
i acústica. 

La neteja i recollida de residus exigeix una gestió 
optimitzada i de qualitat que ha d’assegurar-
se mitjançant accions de planificació, control 
i seguiment. Cal una millora contínua per tal 
d’optimitzar els serveis, ja que aquests mecanismes 
poden revertir en un estalvi econòmic i ambiental.

Els mecanismes més rellevants que permeten 
optimitzar la gestió i desenvolupar un seguiment 
adequat, inclouen:

•	 Substitució de combustibles fòssils per d’altres 
menys contaminants.

•	 Modernització de la flota de vehicles.

•	 Optimització de rutes i torns, revisió de sistemes 
de recollida, dotacions i freqüències de recollida.

•	 Sistemes de traçabilitat i pesatge certificats. 

•	 Sistema de control i seguiment del servei. 

•	 Programa de millora contínua del servei. Relació 
de cooperació empresa-Ajuntament.

Altres elements: auditories externes del servei, 
anàlisi satisfacció de la població, servei d’atenció al 
ciutadà, pla de formació del personal i d’informadors 
ambientals.

Aquesta acció ha de ser coordinada entre els 
municipis d’aquest Pla

REDUIR LES EMISSIONS DELS SERVEIS MUNICIPALS

5.4 Pla d’optimització i seguiment dels serveis de recollida



Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL08

Exemples d’aplicacions:

Barcelona, Madrid

Informació complementària

 Amato et al. 2009c; Karanasiou et al. 2011

Compromís d’implementació

•	 Dies de neteja degut a la contaminació per partícules.

1. Elaborar una diagnosi dels serveis actuals i establir un Programa de millora (combustibles, 
freqüències, circuits, transferències, seguiment, formació, etc.).

2. Establir mecanismes de millora contínua.
ACCIONS

1. Optimitzar els serveis de recollida de residus i neteja viària, incrementant-ne l’eficiència.
2. Reduir el consum de combustibles i les emissions associades.
3. Flexibilitzar els serveis per adaptar-los als canvis de la ciutat.OBJECTIUS

Les emissions del trànsit no són degudes únicament 
a les generades pels motors. Aproximadament el 50% 
de mitjana de les emissions de PM10 és atribuïble a 
la resuspensió del material sedimentat a les vies de 
circulació. Aquestes emissions poden ser mitigades 
mitjançant la neteja del ferm de rodadura. 

A més, donades les característiques climàtiques del 
territori, definides per un escàs règim de pluges, 
la resuspensió del material particulat adquireix un 
protagonisme especial. 

La neteja ha de ser una combinació d’un previ 
escombrat mecànic amb aspiració dels carrils laterals 
i una posterior neteja amb aigua a pressió de tots 
els carrils. És necessari eliminar o limitar a casos 
excepcionals l’ús dels bufadors mecànics que, de 
vegades, són utilitzats per a la neteja viària. 

Estudis realitzats a Barcelona i Madrid mostren 
l’efectivitat d’aquest sistema per aconseguir reduir els 
nivells de PM10 en indrets pròxims a les vies d’elevat 
trànsit. S’ha de prioritzar la seva aplicació a les vies 
urbanes per la seva proximitat a la població i en ZUAPs. 

A més, cal tenir en consideració que l’efectivitat 
d’aquesta mesura té una durada de 6-8h, per tant cal 
realitzar la neteja a primera hora del matí.

En períodes d’absència de pluja o en episodis de 
contaminació elevada (per anticicló) es recomana 
aplicar aquest sistema de neteja diàriament. 

REDUIR LES EMISSIONS DELS SERVEIS MUNICIPALS

5.5 Neteja del ferm de rodadura en vies de trànsit
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5.6. Objectiu 6: reduir les emissions 
domèstiques, comercials, industrials, 
d’obres i altres fonts fixes.

Les activitats de construcció i demolició són una 
font important de contaminació de l’aire a les zones 
urbanes. La seva generació és temporal, difusa 
i de difícil dimensionalització, per tant, la seva 
quantificació resulta extremadament complexa. 
Aquest fet suposa que els inventaris d’emissions, 
en molts casos, no les considerin.

El principal contaminant atmosfèric procedent 
de la construcció i demolició són les partícules 
PM10, però aquestes activitats, en moltes ocasions, 
aglutinen maquinària diversa i vehicles pesats en 
moviment. Per tant, porten associada una elevada 
quantitat de contaminants relacionats amb el trànsit 
de vehicles com el NOX (a més de les partícules 
provinents de la combustió de gasoil).

Les activitats associades a la construcció que més 
emissions generen són la demolició, excavació 
i l’emmagatzematge, càrrega i descàrrega del 
material àrid. Aquest tipus d’emissions tenen, 
també, l’agreujant de la seva ubicació, habitualment 
en àrees amb una densitat de població elevada, 
per tant, afecta freqüentment a l’exposició humana. 
A més, a causa dels escassos dies amb precipitació 
que defineix el clima del territori, les probabilitats 
de que aquestes emissions afectin a la qualitat de 
l’ aire són elevades, ja que el material s’acumula en 
el paviment donant pas a la resuspensió del mateix 
en qualsevol moment.

Figura: Activitat de construcció/demolició a la via pública. 
Font: BCNecologia.

Es proposa crear una guia de criteris i bones 
pràctiques ambientals en les activitats de 
construcció i demolició de les obres i en el 
transport de materials i residus amb la intenció de 
reduir les emissions fugitives a les obres públiques 
i privades. Així mateix, es proposa establir un 
protocol d’inspecció en les obres públiques i 
privades per assegurar el compliment d’aquestes 
bones pràctiques i realitzar un anàlisi preventiu a 
l’inici de noves activitats.

El control de les emissions en aquestes activitats, 
a més del guany del medi ambient, té diferents 
beneficis per a les diferents parts implicades.  Per 
exemple, el constructor pot augmentar la seva 
reputació  i millorar  la relació amb l’Administració, 
el client i el veïnat; els treballadors tenen millors 
condicions laborals i es redueixen les molèsties 
ocasionades a la zona. Per aquest motiu es planteja 
l’establiment de protocols d’inspecció d’obra 
pública.

Per altra banda, tot i que la indústria ha deixat de 
ser un dels principals focus d’emissió de la ciutat, 
és necessari disposar d‘informació de les emissions 
dels focus industrials connectades a la XEAC, de 
les activitats que estan registrades en el PRTR i 
d’altres amb un menor potencial de contaminació 
però que no s’han de menysprear. Així, es proposa 
el seguiment del compliment de les emissions de 
les activitats amb potencial contaminador.

La Llei 16/2002 de Prevenció i Control Integrats 
de la Contaminació (IPPC en anglès) preveu que 
les indústries incloses en el seu Annex I disposin 
de l’Autorització Ambiental Integrada (renovable 
cada 8 anys) i la declaració anual de les emissions 
contaminants de determinades substàncies.

Un altre sector que tot i no ser principal en el 
comput d’emissions són les produïdes en l’àmbit 
domèstic/comercial. Gairebé un 50% del consum 
energètic dels edificis correspon a la cobertura de 
la demanda de climatització. En aquesta direcció 
es plantegen accions per millorar l’aïllament dels 
edificis i reduir les emissions produïdes en els 
sistemes de climatització.
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Finalment es proposa una actuació relacionada 
amb la planificació de nous desenvolupaments 
urbanístics per tal d’aconseguir que aquests siguin 
sostenibles: Ecobarris.



OBJECTIUS

ACCIONS

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL20 i EL22

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

Aj. Barcelona: Guia para la ambientalización de los 
trabajos de construcción

Compromís d’implementació

Les emissions en zones d’obres no tenen el seu 
origen només en la pròpia activitat de construcció 
i demolició sinó també provenen de la maquinària 
utilitzada. 

El sector de la construcció/demolició és una 
activitat molt diversa per tant, les mesures poden 
ser molt variables. En qualsevol obra cal realitzar 
una avaluació d’efecte potencial, planificar 
correctament les tècniques i els treballs de l’obra, 
humidificar, cobrir els materials emmagatzemats. 
Aquestes mesures s’han d’aplicar a totes les 
obres: preparació de la zona, demolició d’edificis 
i construcció de nous edificis. Cal tenir en 
consideració també les obres de reforma, les de 
manteniment de curta durada, les “in itinere”, o les 
obres que afecten els serveis com les rases.

També cal promoure la contractació d’escomeses 
provisionals d’obra per evitar l’ús de generadors 
elèctrics en obres de llarga durada.

Moltes de les accions a realitzar ja es troben en 
les lleis i ordenances existents, i ja s’apliquen, així 
com en diferents manuals de bones pràctiques de 

coŀlegis professionals o contractistes d’obres, per 
tant caldria fer-ne una revisió i recull.

Es necessària la redacció coordinada de tots els 
municipis adherits al PMQA supramunicipal de 
mesures a incorporar en les ordenances locals d’obra 
així com amb les administracions supramunicipal, 
principalment pel que fa a aquelles actuacions que 
afectin les connexions intermunicipals.

•	 Aprovació catàleg d’accions bàsiques per a la 
reducció d’emissions en treballs de construcció  i 
demolició edificis.

6.1
Criteris de millora de la qualitat ambiental en la construcció i 
demolició d’edificis i infraestructures

1. Elaborar i aprovar coordinadament un catàleg d’accions bàsiques destinades a la reducció de les 
emissions en els treballs de construcció i demolició d’edificis i infraestructures, a incorporar com a 
condicions de les llicències d’obres i dels projectes municipals.

ACCIONS

1. Reduir les emissions derivades del sector  de la construcció/demolició d’edificis.

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES

OBJECTIUS



2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL21

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

Aj. Barcelona: Guia para la ambientalización de los 
trabajos de construcción

Compromís d’implementació

•	 Aprovació catàleg d’accions bàsiques per a la 
reducció d’emissions en treballs de construcció  i 
demolició edificis.

6.2
Criteris de millora de la qualitat ambiental en la recollida i 
transport de runes i residus d’obra

1. Elaborar i aprovar un catàleg d’accions bàsiques destinades a la reducció de les emissions en les 
activitats de recollida i transport de runes i residus d’obra, a incorporar com a condicions de les 
llicències d’obres i dels projectes municipals.

1. Reduir les emissions derivades del transport de material de construcció.

El transport i l’emmagatzematge de les runes i els 
àrids i els vehicles de combustió de la maquinària 
utilitzada són fonts de emissions de PM10 i NOX en 
zones d’obres que no tenen el seu origen en la 
pròpia activitat de construcció i demolició.

Es proposa promoure l’adopció de bones pràctiques 
en la recollida i transport de runes i residus de la 
construcció (provinents d’enderrocs, obra nova, 
reforma, rehabilitació, explanacions, execució 
de rases, obres “in itinere”, etc) de rehabilitació 
d’edificis, per tal de minimitzar les emissions de 
partícules a l’ambient. 

Algunes de les mesures aplicables són minimitzar el 
trànsit de construcció en la zona de l’obra i obligar 
a aturar els motors quan sigui possible, rentar 
els vehicles abans de deixar l’obra, cobrir totes 
les càrregues, pavimentar superfícies d’entrada i 
sortida de l’obra, establir un límit de velocitat propi 
de l’obra, instaŀlar in situ un sistema de reciclatge de 
runes netes per obtenir un àrid que sigui susceptible 
de reutilitzar, evitant d’aquesta manera el transport 
de quantitats elevades de runes. 

Com en el cas anterior, moltes de les accions a realitzar 
ja es troben en les lleis i ordenances existents, i ja 
s’apliquen, així com en diferents manuals de bones 
pràctiques de coŀlegis professionals o contractistes 
d’obres, per tant caldria fer-ne una revisió i recull.

Es necessària la redacció coordinada de tots els 
municipis adherits al PMQA supramunicipal de 
mesures a incorporar en les ordenances locals d’obra 
així com amb les administracions supramunicipal, 
principalment pel que fa a aquelles actuacions que 
afectin les connexions intermunicipals.

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES

OBJECTIUS

ACCIONS



OBJECTIUS

ACCIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL19

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 % de persones formades del total que ha de rebre 
la formació

•	 % d’incompliments detectats

6.3
Establiment de protocols d’inspecció en obra pública i 
privada

1. Revisar els protocol d’inspecció i control en les obres públiques i privades per assegurar el 
compliment de les condicions per la reducció de les emissions.

2. Formar al personal tècnic, d’inspecció i agents de la policia municipal.

1. Reduir les emissions derivades del sector de la construcció/demolició d’edificis. 

Per tal d’assegurar que es segueixen bones pràc-
tiques en les activitats de construcció / demolició 
i en el transport de mercaderies a qualsevol tipus 
d’obra, ja sigui pública o privada les obres públi-
ques i privades cal establir un protocol d’inspec-
ció.

Aquest protocol d’inspecció ha de tenir present 
que les principals contribucions a la contami-
nació del sector són les partícules i els òxids de 
nitrogen emesos per la maquinària utilitzada i la 
pols fugitiva degut a la resuspensió del sòl remo-
gut i de l’activitat de construcció i especialment 
de demolició. 

La inspecció ha de controlar: la planificació de 
l’obra, el emmagatzematge del material, el seu 
transport, els vehicles i maquinària i, en cas de 
queixes del veïns, realitzar un mostreig de la zona 
afectada. 

A més l’encarregat de l’obra pot omplir diària-

ment un registre de l’activitat on s’inclogui infor-
mació de la pròpia activitat, com per exemple, si 
hi ha pols en resuspensió visible, en els accessos, 
en la zona de càrrega i descàrrega de material, 
en l’emmagatzematge del material, el nombre de 
camions que hi treballen, si s’humidifica l’asfalt i la 
zona no pavimentada, la direcció i la intensitat del 
vent o si hi ha pluja.

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES

OBJECTIUS

ACCIONS
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Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

132 PSMQA-VALLÈS ORIENTAL

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: IN1, IN4 i EL24

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Existència  de gestor

Es proposa la creació del Gestor ambiental en 
l’àmbit industrial per tal de disposar d’una figura 
experta que pugui tractar els temes relacionats 
amb les emissions industrials de l’àmbit com per 
exemple l’establiment de protocols d’inspecció 
o l’anàlisis preventiu de les noves activitats amb 
incidència sobre la qualitat de l’aire.

A més haurà de realitzar el seguiment de les 
emissions del sector i dels indicadors relacionats  
amb aquest pla.

1. Creació del gestor ambiental en l’àmbit industrial.
ACCIONS

1. Controlar, vigilar i fer un seguiment de les emissions en l’àmbit industrial.
OBJECTIUS

Creació del gestor ambiental en l’àmbit industrial6.4

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES
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ACCIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Núm. d’activitats de nova obertura potencialment 
contaminadores de l’aire 

6.5
Anàlisi preventiu a l’inici de noves activitats amb incidència 
sobre la qualitat de l’aire

1. Donar suport en la fase prèvia a l’inici de l’activitat mitjançant assessorament tècnic especialitzat.
2. Requerir des del projecte de l’obra d’adequació o en el moment de difinició de l’ús de mesures 

correctores d’acord amb les característiques de l’ús i/o activitat.

1. Minimitzar la contaminació de l’aire a través de l’acció preventiva que s’exerceix en l’obertura de 
noves activitats.  

Les activitats econòmiques que es porten a terme 
en locals situats a les proximitats o en contigüitat 
amb habitatges són una causa d’emissions de 
contaminants amb afectació sobre la població.

Atès que actualment la legislació vigent estableix 
que la majoria de les activitats no estan subjectes 
a llicència, sinó al règim de comunicació, la 
supervisió prèvia de l’establiment i posterior 
comprovació abans de l’inici de l’activitat 
(mitjançant mesures “ini situ”) correspon verificar-
la al tècnic competent representant del titular 
de l’activitat, l’administració no té mecanismes 
de control previ al funcionament d’activitats 
potencialment contaminadores de l’aire. 

És essencial oferir assessorament per a que els 
titulars efectuïn estudis que justifiquin l’adopció 
de mesures correctores per tal de que les 
activitats econòmiques no afectin a la qualitat 
ambiental. 

La tendència de la normativa per agilitzar la 
implantació d’activitats econòmiques és que, 
cada vegada més, es resolguin els expedients 
mitjançant declaracions responsables de tècnics 
i promotors, reduint la fiscalització per part de 
l’Ajuntament. Això dificulta el control preventiu.

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES

OBJECTIUS

ACCIONS
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Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: DS2, DS4 

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/
rehabilitacio/

Els edificis son responsables d’aproximadament el 
30% del consum energètic de Catalunya, del qual 
quasi un 50% correspon a la cobertura de la demanda 
de climatització.

El parc edificatori actual es caracteritza per tenir uns 
nivells d’eficiència molt baixos, sobretot aquells edificis 
que es van construir abans de l’any 1979, els quals 
no estaven subjectes a cap normativa d’eficiència 
energètica.

Es proposa actuar sobre l’envolvent de l’edifici (millora 
de l’aïllament en façanes i coberta, instal·lació de 
finestres dobles i instal·lació de proteccions solars 
en finestres) per tal de millorar el seu comportament 
tèrmic, el que permetrà reduir el consum energètic a la 
vegada que es milloren les condicions de confort dels 
seus usuaris.

Un dels principals obstacles en els processos de 
renovació energètica d’edificis son els problemes 
de gestió i de finançament. Per renovar edificis 
plurifamiliars cal arribar a un acord de la comunitat, 
el que sovint suposa una de les principals traves als 
projectes de renovació.

L’estratègia catalana de renovació energètica d’edificis, 
presenta accions per tal de superar aquestes barreres 
i incentivar la millora energètica dels edificis, tant 
residencials com terciaris.

A més existeixen vàries de línies de subvenció a nivell 
autonòmic i nacional (Ajuts de l’Agencia d’Habitatge de 
Catalunya, IDAE, Programa PAREER, CDTI, FEADER...) 
per a la renovació energètica d’edificis.

1. Donar suport en la gestió i finançament per a la renovació d’edificis.
ACCIONS

1. Reduir les emissions del sector de l’edificació.
OBJECTIUS

Compromís d’implementació

•	 Núm. d’edificis amb renovació de finestres
•	 Núm. d’edificis amb rehabilitació de façana
•	 Núm. d’edificis amb rehabilitació de coberta

Renovació d’edificis: façana, cobertes, finestres, obertures i 
millora de la protecció solar

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES

6.6
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: DS1, DS3, EL33

Exemples d’aplicacions:

Agència Valenciana de l’Energia

Informació complementària

http://www.vilademuro.net/ca/Arees/18/urbanis-
me/61/ajudes-renovacio-calderes.html

Compromís d’implementació

La producció de calor, mitjançant calderes de combus-
tió, per tal de cobrir la calefacció i l’aigua calenta sani-
tària (ACS) en els edificis és una de les principals fonts 
d’emissió del sector de l’edificació.

Els combustibles més utilitzats per aquestes calderes 
son gasoil, carbó, biomassa o gas natural. Les calderes 
de gas natural tenen un factor d’emissió inferior a la 
resta, per tant es prioritza la instal·lació de calderes de 
gas en front de les calderes de gasoil, carbó i biomas-
sa.

La biomassa, tot i ser una font d’energia renovable, i a 
priori més sostenible que el gas natural, pel que fa a 
partícules té un factor d’emissió molt elevat i per tant 
contribueix molt negativament a la qualitat de l’aire. 
Per aquest motiu es restringeix la instal·lació de calde-
res de biomassa.

Les calderes de gas seran idealment de condensació, 
que tenen unes eficiències superiors a les convencio-
nals.

Per altre banda existeixen tecnologies com les bombes 
de calor o instaŀlacions geotèrmiques, que tot i repre-

sentar una inversió inicial superior, permeten un estalvi 
energètic, econòmic i sobretot d’emissions respecte 
les calderes de gas natural.

Finalment, es recomana la instal·lació de panells solars 
tèrmics per a la producció de la major part l’ACS, com a 
complement de les calderes o bombes de calor.

1. Reduir les emissions de la crema de combustibles en els edificis.
OBJECTIUS

1. Limitar la instal·lació de calderes de carbó, gasoil i biomassa.
2. Fomentar la implantació de sistemes eficients de producció de calor.ACCIONS

•	 Núm. de calderes de gasoil, carbó i biomassa 
susbstituïdes

6.7
Renovació de calderes: Limitació de la instal·lació de noves 
calderes de gasoil, carbó i biomassa

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES
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Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL12

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

1. Aplicar materials de construcció que tenen capacitat de reduir substàncies contaminants.
ACCIONS

1. Reduir la contaminació mitjançant materials fotocatalítics.
OBJECTIUS

L’ús de materials de construcció tractats amb 
productes fotocatalítics és una possible solució 
per reduir els problemes de contaminació. 

El productes fotocatalítics, poden arribar a 
destruir fins al 50% de la presència d’òxids de 
nitrogen en els llocs en què s’instaŀlen. 

En l’actualitat aquests productes es plantegen 
en estat de desenvolupament i aplicació a tot el 
món. 

Aquesta mesura proposa aplicar materials 
de construcció que tenen capacitat de reduir 
substàncies contaminants a l’atmosfera com NOX, 
PM10, benzè o òxids de carboni, analitzar el seu 
grau de reducció de contaminant així com els 
possibles efectes secundaris que podrien tenir

•	 Sistemes de construcció descontaminats utilitzats

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES

6.8 Foment de sistemes de construcció descontaminants
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

1. Construir els nous desenvolupaments urbanístics sota criteris dels Ecobarris.
ACCIONS

1. Reduir les emissions potencials de nous desenvolupaments urbanístics.
OBJECTIUS

Es proposa que els nous desenvolupaments 
urbanístics tinguin en compte els criteris de disseny 
d’EcoBarris.

Un EcoBarri és una zona urbana que minimitza el seu 
impacte ambiental mitjançant processos eficients 
ecològicament. Entre les principals recomanacions 
destaques les següents:

•	 Construcció dels edificis mitjançant criteris 
bioclimàtics.

•	 Implementació a gran escala d’energies 
renovables.

•	 Promoció de l’ús del transport públic i modes de 
transport no motoritzat per la mobilitat dins del 
barri i per la connexió amb la resta del municipi.

•	 Òptima gestió del consum d’aigua i dels residus.

•	 Creació d’àmplies zones verdes i foment de la 
biodiversitat.

La qualitat de l’aire en aquestes zones serà òptima, i 
a més contribuirà a la millora de la qualitat de l’aire 
a la resta del municipi.

La Unió Europea finança la construcció d’Ecobarris 
mitjançant diferents programes de finançament 
(Horizon2020, Intelligent Energy, MED...).

La guia “Certificación del Urbanismo Ecológico” 
defineix els criteris que cal que compleixi un 
Ecobarri.

REDUIR LES EMISSIONS DOMÈSTIQUES, COMERCIALS, INDUSTRIALS, D’OBRES 
I ALTRES FONTS FIXES

•	 Nous Ecobarris desenvolupats

EcoBarris6.9
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5.7. Objectiu 7: Fomentar la divulgació, 
sensibilització i participació ciutadana.

La proposta d’accions destinades a la divulgació, 
sensibilització i participació ciutadana es centren 
en quatre punts clau: 

Difusió general d’informació 

Gran part de les mesures proposades no seran 
efectives sense la coŀlaboració de la ciutadania, 
per tant, és necessari la promoció d’exposicions i 
campanyes de conscienciació sobre la qualitat de 
l’aire de la ciutat, ja siguin realitzades per l’Estat, 
per la comunitat autònoma o bé per la Diputació 
de Barcelona. 

Així mateix, també cal realitzar i difondre campanyes 
específiques pels municipis adscrits al PSMQA i per 
a les escoles i instituts. Anualment, s’ha de realitzar 
una campanya especifica en temes ambientals per 
agents externs al centre (xerrada, exposició, visites 
a punts de mesurament, fulletons, etc.). En diferents 
campanyes de conscienciació s’ha demostrat que 
els infants són els millors receptors i són capaços 
d’afectar al comportament dels pares. 

Aquestes campanyes/xerrades han d’incorporar 
informació com ara: 

•	 Quins són els contaminants principals de la 
ciutat. 

•	 Les causes i conseqüències d’aquests 
contaminants. 

•	 On poden trobar informació a temps real o 
previsions de la contaminació de l’aire. 

•	 Què poden fer per protegir-se dels períodes 
d’alta contaminació. 

•	 Quines actuacions s’estan realitzant per part 
de l’Administració. 

•	 Quines actuacions poden dur a terme 
per tal de coŀlaborar en la reducció de les 
emissions. 

Aquestes campanyes/xerrades impartides per les 
institucions implicades en l’àmbit de la mobilitat 
i les energies, permeten conèixer de primera mà 
quines són les millors pràctiques que s’han realitzat 
en altres municipis, identificar problemàtiques 
sorgides i les solucions proposades, els objectius 
assolits en reducció d’emissions, els èxits i 
fracassos aconseguits, conèixer noves tecnologies 
i projectes innovadors, etc. 

L’organització de setmanes específicament 
dedicades a tractar el tema de la mobilitat i 
l’energia, permet concentrar tot el coneixement 
en temps i espai per tal d’aconseguir un bon nivell 
divulgatiu. 

Per altra banda es proposa donar suport a cursos 
de conducció eficient.

Les accions concretes són: 

•	 Exposició central informativa a l’Ajuntament. 
•	 Exposició d’informació en petit format 

itinerant pels districtes del municipi. 
•	 Realitzar campanyes d’educació i 

conscienciació ambiental. 
•	 Organitzar campanyes per a la millora de la 

qualitat de l’aire (setmana energia i mobilitat/
setmana del medi ambient). 

•	 Impartir cursos de conducció eficient.

Difusió interna d’informació 

A causa de que la mobilitat (en especial dels 
vehicles privats) és la principal font d’emissió 
d’òxids de nitrogen i partícules i que la qualitat de 
l’aire és una variable que juga un paper important 
en la salut pública i, per tant, en l’habitabilitat 
dels municipis, la totalitat dels tècnics i personal 
municipal han de tenir present la qualitat de l’aire. 
És imprescindible que l’òrgan municipal gestor de 
la mobilitat tingui present les accions proposades 
en aquest pla a l’hora de desenvolupar polítiques 
de mobilitat sostenible. 
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Entre els objectius específics han d’estar: 

•	 Sistematitzar les propostes tècniques 
d’actuació proposades, que constituiran la 
base de treball de reflexió, debat i presa de 
decisions. 

•	 Incrementar la coŀlaboració interinstitucional 
i el compromís entre agents amb capacitat 
efectiva d’acció i incidència en la execució. 

•	 Assistència en l’elaboració de les bases de 
coneixement que han de fomentar el pla de 
mobilitat. 

Per altra banda, la policia municipal ha d’estar ben 
informada ja que seran els agents els que duran a 
terme les campanyes de control de vehicles més 
contaminants. 

Les accions concretes són:

•	 Incorporar la qualitat de l’aire com a variable 
pròpia d’estudi del consell de mobilitat. 

•	 Elaborar un document base amb les 
propostes tècniques interinstitucionalment 
plantejades, en el qual la qualitat de l’aire 
tingui un pes important. 

•	 Informació al personal municipal i 
específicament a la policia municipal. 

El missatge principal que s’ha de comunicar és 
la implementació necessària d’accions per tal de 
restablir la qualitat de l’aire del municipi.

Mitjans de comunicació 

La sensibilització ambiental de la ciutadania 
ha d’anar lligada amb resultats visibles que 
caracteritzin la situació. És necessari publicar a 
diferents mitjans d’informació dades sobre la 
problemàtica actual de contaminació, dades de 
qualitat de l’aire, les accions que es proposen i la 
relació amb altres plans ambientals.

Els ajuntaments a nivell individual o el Consell 
Comarcal en global poden publicar dades 
ambientals del municipi mitjançant la creació d’un 
portal web de qualitat ambiental que inclogui un 
visor.

Es proposa l’actualització d’aquestes dades 
de manera freqüent. Les xarxes socials poden 
transmetre aquesta informació ràpidament, 
accessible a tothom i exposar-la de forma concreta 
i senzilla, de manera que les dades puguin ser 
enteses fàcilment. 

La informació continguda s’ha de correspondre 
amb la subministrada en les campanyes d’educació 
ambiental. La seva actualització ha de ser freqüent 
i seria convenient que fos complementada amb 
explicacions i recomanacions dirigides a la 
ciutadania. 

Es proposa també la definició d’un índex de 
qualitat de l’aire per l’àmbit del Pla senzill i pràctic 
que arribi fàcilment a la població. Aquest índex ha 
de poder predir-se per tal d’informar a la població 
anticipadament. 

Les accions concretes són: 

•	 Elaboració d’un argumentari bàsic per donar 
a conèixer el Pla als mitjans de comunicació. 

•	 Redactar un dossier informatiu amb 
informació del problema, del projecte i  de la 
relació amb altres plans, per tal de publicar-
lo a webs municipals i xarxes socials. 

•	 Escolta activa de les xarxes socials per donar 
explicacions. 

•	 Definició d’un índex de qualitat de l’aire 
senzill i pràctic. 

•	 Creació d’un portal web i un visor de qualitat 
ambiental. 
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Dades de la mesura

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Indicadors

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL28, SF2 i SF3

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

Setmana Europea de la Mobilitat (Madrid, Sevilla, 
Barcelona, Saragossa, etc.)

Setmana Europea de la Energia (València, Cantàbria, 
Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Madrid, etc.)

Compromís d’implementació

FOMENTAR LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

•	 Núm. d’activitats realitzades anualment
•	 Núm. de participants en les activitats
•	 Núm. d’informes anuals sobre la qualitat de l’aire 

publicats

7.1 Realitzar campanyes d’educació i conscienciació ambiental

1. Realitzar activitats informatives i educatives en relació a la qualitat de l’aire. 
2. Creació d’un portal web i un visor de qualitat ambiental.
3. Informar al personal dels serveis municipals en relació a la qualitat de l’aire.
4. Editar i publicar els indicadors de la qualitat de l’aire del municipi.

ACCIONS

1. Informar a la ciutadania i al personal dels serveis municipals sobre la qualitat de l’aire del Vallès 
Oriental, el Pla de millora i les accions que poden adoptar.

2. Arribar al 5% de la població amb un estalvi potencial del 20% de les emissions.OBJECTIUS

Gran part de les mesures proposades anteriorment no 
seran efectives sense la coŀlaboració de la ciutadania, 
per tant, és necessari la promoció de campanyes de 
conscienciació sobre la qualitat de l’aire de la ciutat, ja 
siguin campanyes realitzades per l’estat, per la comuni-
tat autònoma o bé per la Diputació de Barcelona. 

Així mateix, també cal realitzar i difondre campanyes 
específiques pels municipis del Vallès Oriental i per les 
escoles i instituts. Anualment es recomana realitzar una 
campanya específica en temes ambientals per agents 
externs al centre (xerrada, exposició, visites a punts de 
mesurament, pamflets, etc.). En diferents campanyes 
de conscienciació s’ha demostrat que els infants són 
els millors receptors i són capaços d’afectar al compor-
tament familiar.

La sensibilització ambiental de la ciutadania ha d’anar 
lligada amb resultats visibles que caracteritzin la situa-
ció, per tant, és necessari publicar a diferents mitjans 
d’informació dades sobre la qualitat de l’aire.

Es proposen les següents accions concretes:

1. Realitzar anualment una activitat informativa i educa-
tiva en relació a la qualitat de l’aire.

2. Incorporar activitats educatives sobre la qualitat de 
l’aire al Programa integrat d’educació ambiental.

3. Informar al personal del serveis municipals en rela-
ció a la qualitat de l’aire.

4. Editar i publicar preferentment amb mitjans digitals, 
panells indicatius i a les xarxes socials, els indicadors 
de la qualitat de l’aire del municipi.

Aquesta acció ha de ser coordinada entre els municipis 
d’aquest Pla
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL26, SF2 i SF3

Exemples d’aplicacions:

L’Hospitalet de Llobregat

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Núm. de pantalles d’informació variable

1. Introduir missatges dels nivells de qualitat de l’aire als panells d’informació variable disponibles al 
municipi.

2. Intensificar aquesta informació durant episodis ambientals de contaminació.

1. Informar a la ciutadania dels nivells de qualitat de l’aire.
OBJECTIUS

ACCIONS

Les Pantalles d’informació variable amb dades 
de qualitat de l’aire és un element que aporta 
informació directa a la ciutadania.

Aquestes s’han d’ubicar en zones d’alta densitat 
de població i han d’informar del:

•	 Tipus de qualitat de l’aire instantània

•	 Previsió de la qualitat de l’aire

•	 Recomanacions a la població si es dóna el cas

•	 Conseqüències de la contaminació en el medi 

Aquesta acció ha de ser coordinada entre els 
municipis d’aquest Pla

Missatges ambientals a les PIV (pantalles d’informació 
variable

7.2

FOMENTAR LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL29, SF1

Exemples d’aplicacions:

ICAEN

Informació complementària

http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics/
pice_l_energia_als_transports_/pice_la_diversificacio_
energetica_del_sector_transport/99_cursos_de_con-
duccio_eficient/

Compromís d’implementació

•	 Núm. de cursos realitzats i núm. de persones 
assistents en els cursos de conducció eficient

•	 Material editat en la difusió de bones pràctiques

L’utilització més eficient dels vehicles pot comportar 
una reducció de les emissions de fins un 15% sense la 
necessitat de realitzar cap modificació a l’estructura. 

També significa una reducció del consum de 
carburants. Per aquest motiu, es proposa incloure 
normes i cursos per formar a la gent en l’utilització 
més eficient del vehicle privat i, en alguns casos, 
sancionar els mals usos.

S’han de dissenyar cursos de conducció eficient per 
a tota classe de vehicles. No només a nivell pràctic, 
sinó també teòric, on s’exposin les afectacions de 
la contaminació atmosfèrica, les principals fonts de 
contaminació del vehicle, la funció de les limitacions 
de velocitat, els avantatges d’una conducció eficient, 
etc. Aquests els poden impartir les autoescoles o 
pot ser un servei municipal. Mesures com regular 
la prohibició de mantenir els motors engegats de 
vehicles estacionats, ajuda a reduir l’emissió de gasos 
contaminants.

També en aquests cursos es pot orientar al particular 
a l’hora d’adquirir un vehicle, que aquest s’adapti a 

les seves necessitats. 

Es considera que els cursos poden arribar a un 
5% dels vehicles i que poden estalviar un 10% les 
emissions d’aquests.

Aquesta acció ha de ser coordinada entre els 
municipis d’aquest Pla

1. Acordar amb concessionaris, autoescoles i altres agents implicats la realització de cursos de 
conducció eficient i orientació a l’hora d’adquirir un vehicle.

2. Realitzar cursos de conducció eficient i orientació a tot el personal municipal.
3. Crear i difondre bones pràctiques en la conducció eficient a la ciutadania.

ACCIONS

1. Reduir les emissions dels vehicles mitjançant una conducció més eficient i segura. 
OBJECTIUS

Impartir cursos de conducció eficient7.3

FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR LES SEVES EMISSIONS
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL25, EL26, SF2 i SF3

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Núm. de visitants a la pàgina web
•	 Núm. d’exemplars de diaris repartits
•	 Núm. de medis d’informació amb dades de Q.A.

1. Publicació en la pàgina web dels Ajuntaments i al Consell Comarcal de les dades sobre la qualitat 
de l’aire actualitzades. 

2. Publicació als medis de comunicació locals i xarxes socials les dades sobre la qualitat de l’aire. ACCIONS

1. Incrementar la conscienciació ciutadana sobre la qualitat de l’aire.
2. Redefinir un Índex de Qualitat de l’Aire senzill i pràctic.

OBJECTIUS

La sensibilització ambiental de la ciutadania ha 
d’anar lligada amb resultats visibles que caracteritzin 
la situació, és necessari publicar a diferents mitjans 
d’informació dades sobre la qualitat de l’aire. 

Tant el Consell Comarcal, com els municipis, han 
de publicar anualment  les dades ambientals del 
municipi en la web i en paper. 

Es proposa l’actualització d’aquestes dades 
de manera freqüent. Les xarxes socials poden 
transmetre aquesta informació ràpidament, 
accessible a tothom, i exposades de forma concreta 
i senzilla, de manera que puguin ser enteses 
fàcilment. 

La informació continguda s’ha de correspondre 
amb la subministrada en les campanyes d’educació 
ambiental. La seva actualització ha de ser freqüent 
i seria convenient que fos complementada amb 
explicacions i recomanacions dirigides a la 
ciutadania.

Es proposa la definició d’un índex de qualitat de l’aire 

pel municipi, senzill i pràctic, que arribi fàcilment a 
la població. Aquest índex ha de poder predir per tal 
d’informar a la població anticipadament.

L’estalvi d’emissions s’avalua a partir de dos 
variables: el percentatge d’aplicació de la mesura 
(20%) i el seu potencial reductor (5%).

Aquesta acció ha de ser coordinada entre els 
municipis d’aquest Pla

Informació a la població en mitjans de comunicació

FOMENTAR LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL30

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Existència d’un document de bones pràctiques

1. Redacció d’un document de bones pràctiques per reduir les emissions.
2. Formació exhaustiva a la policia local per a que puguin dur a terme les inspeccions visuals.

1. Reduir les emissions degudes al personal que presta serveis municipals.

ACCIONS

OBJECTIUS

És necessària la redacció d’un document de 
bones pràctiques per a millorar la formació, en 
termes de sostenibilitat, del personal que pres-
ta serveis municipals, incloent les empreses sub-
contractades per l’Ajuntament.

En aquest document s’ha de fer èmfasi en el pro-
blema de la qualitat de l’aire i en els hàbits que 
s’han de seguir per poder reduir les emissions de 
contaminants de totes les parts.

Entre les bones pràctiques cal incloure les tèc-
niques per una conducció eficient que redueixi 
el consum i emissions innecessàries i, d’aquesta 
manera, servir d’exemplificadors per a la resta 
dels ciutadans.

També és important incloure l’obligatorietat de 
mantenir el motor apagat quan el vehicle estigui 
aturat. 

En quant als desplaçaments per a realitzar ser-
veis públics, s’ha de recomanar, sempre que sigui 

possible, una mobilitat neta ja sigui en transport 
públic o a peu.

En especial, s’ha de formar a la polícia municipal, 
ja que ells seran els agents implicats en les ins-
peccions visuals a realitzar en els possibles vehi-
cles amb un manteniment deficient.

Aquesta acció ha de ser coordinada entre els 
municipis d’aquest Pla

Formació en sostenibilitat del personal que presta serveis 
municipals

7.5

FOMENTAR LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL32

Exemples d’aplicacions:

*PMUS Barcelona

Informació complementària

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/
documentacio?field_tipologia_documentacion_
tid=11

Compromís d’implementació

•	 Nombre d’estratègies definides i validades

1. Incorporar la qualitat de l’aire com a variable pròpia d’estudi de l’òrgan gestor de la mobilitat.
2. Elaborar un document base amb les propostes tècniques interinstitucionalment plantejades, en el 

qual la qualitat de l’aire tingui un pes important.ACCIONS

1. Incrementar el pes de la qualitat de l’aire i la salut pública a l’hora de prendre decisions urbanístiques.
OBJECTIUS

Com que la mobilitat (en especial dels vehicles 
privats) és la principal font d’emissió d’òxids de 
nitrogen i partícules i que la qualitat de l’aire és 
una variable que juga un paper important en la 
salut pública i, per tant, en l’habitabilitat de les 
ciutats, l’òrgan gestor de la mobilitat ha de tenir 
present la qualitat de l’aire a l’hora de desenvolu-
par polítiques de mobilitat sostenible.

Incloure la qualitat de l’aire i la salut en la gestió de la 
mobilitat

FOMENTAR LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

7.6
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5.8. Objectiu 8: Seguiment de la qualitat 
de l’aire i a la reducció de les emissions en 
episodis de contaminació. 

El seguiment i la informació generada del Pla, 
dels nivells de qualitat ambiental, dels episodis 
de superació de nivells són importants per poder 
avaluar la idoneïtat i l’eficàcia de les mesures 
aprovades.

La proposta d’accions destinades al seguiment 
de la qualitat de l’aire, se centren en tres àmbits 
diferenciats:

•	 La Constitució d’una Taula Intermunicpial.
•	 Millorar els coneixements de la dinàmica de 

la qualitat de l’aire 
•	 Actuacions en episodis ambientals de 

contaminació.

La primera mesura preveu la creació d’una Taula 
amb participació intermunicipal, del Consell 
Comarcal, Diputació de Barcelona  i Generalitat 
de Catalunya, com a ens de seguiment i avaluació 
del compliment del Pla i està relacionada amb la 
tercera: crear un protocol d’actuació conjunta en 
cas d’episodi ambiental de contaminació.

Per altra banda la redacció d’aquest Pla ha 
evidenciat tant la falta d’informació acurada pel 
que fa a l’estimació de les emissions locals com pel 
que fa a la dinàmica i dispersió de les emissions 
locals i supralocals pel territori.

Per això es reclama una millora en la informació 
prèvia a l’estimació de les emissions: parc vehicular 
circulant, intensitat de trànsit urbà, activitats 
industrial i què aquesta informació tingui el mateix 
detall per tots els municipis. A més es planteja 
una modelització de l’àmbit d’estudi, degut a què 
aquests municipis tenen una mateixa dinàmica 
atmosfèrica

Episodis ambientals de contaminació

Bàsicament els nivells de contaminació atmosfèrica 
depenen de: les emissions de contaminats, 
l’orografia del terreny i la meteorologia. Una vegada 
els contaminants s’han emès a l’atmosfera, aquests 
són transportats pel vent patint transformacions 
físiques o químiques.

Totes les situacions meteorològiques que 
dificulten aquests fenòmens de transport i barreja 
amb l’aire més net de l’atmosfera esdevenen que 
la concentració en superfície dels contaminants 
sigui elevada, i per tant, que empitjori la qualitat 
de l’aire.

La situació meteorològica que més afecta a la 
dispersió dels contaminants són els anticiclons. 
Aquests són sistemes de pressió alta que poden 
estendre’s sobre zones molt extenses. Quan es 
parla d’un anticicló, sempre ens referim a nivells de 
superfície, és a dir, altes pressions a nivell de terra. 

En la superfície, l’aire flueix cap a fora des del 
centre de l’anticicló, mentre que en alçada hi ha 
un descens d’aire. Aquest descens d’aire provoca 
un escalfament per compressió i forma una capa 
d’aire calent que se sobreposa a les capes que es 
troben a sota. En aquestes condicions es forma 
una inversió tèrmica de subsidència que és una de 
les circumstàncies meteorològiques que empitjora 
la contaminació atmosfèrica.

Figura: Diagrama de moviments de vent en anticilò.               
Font: BCNecologia.

Tenint en compte això, existeixen dues situacions 
meteorològiques que poden afectar negativament 
la qualitat de l’aire:
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La persistència de l’anticicló durant diversos 
dies, la capa d’aire calent baixa cada cop més i fa 
minvar el volum de l’anomenada capa de barreja 
que hi ha per sota (en la qual són possibles els 
moviments verticals d’aire)  provocant un augment 
de les concentracions de contaminants com a 
conseqüència de les condicions desfavorables de 
dispersió. Com més estreta sigui la capa de barreja, 
més elevada serà la concentració de contaminants.

Anticicló en alçada i en superfície: La presència 
d’un anticicló en alçada i en superfície intensifica 
l’efecte. Aquesta inversió no es troba arran de 
terra sinó a mitja alçada. En trobar-se lluny de 
la superfície del sòl, la radiació solar diürna no 
pot trencar aquesta inversió, convertint-se així 
en el tipus d’inversió més problemàtica com 
a potencialment generadora d’episodis de 
contaminació atmosfèrica.

El PMQA 2020 determina que un episodi ambiental 
de contaminació s’inicia per motius ambientals, 
quan en un cert nombre d’estacions de mesura 
que integren la XVPCA, els nivells de contaminació 
per NO2 o PM10 superin un determinat valor límit o, 
excepcionalment, quan una altra situació justificada 
ho requereixi. En aquets casos l’article 9 de la Llei 
34/2007 estableix que s’han d’adoptar les mesures 
adequades per evitar o mitigar la contaminació.

Els criteris tècnics necessaris per a que la Direcció 
General de Qualitat Ambiental (DGQA) declari 
un episodi ambiental de contaminació per a la 
partícules PM10, així com per a l’adopció d’avisos 
de caràcter preventiu per a la contaminació de 
NO2, de manera prèvia davant d’una possible 
declaració d’episodi ambiental de contaminació 
per aquest contaminant són els següents:

Avís preventiu d’episodi ambiental de 
contaminació per NO2: quan en més d’una estació 
de mesurament, els nivells d’NO2 superin el valor 
de 180 μg/m3, de mitjana en una hora, i la previsió 
a 24 hores indiqui una superació del valor límit 
horari de NO2 (200 μg/m³).

Avís preventiu per contaminació de PM10: quan la 
mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior 
sigui superior al valor de 50 μg/m3 en més d’una 
estació de la XVPCA sempre i quan els nivells 
enregistrats en les estacions de mesurament no 
estiguin afectats per condicions locals que no els 
facin extrapolables a la resta de la zona i la previsió 
a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran 
elevats i es continuï superant el valor diari de 50 
μg/m³.

Declaració un episodi ambiental de contaminació 
per PM10: quan la mitjana diària dels nivells de 
PM10 del dia anterior sigui superior al valor de 80 
μg/m3 en més d’una estació de la XVPCA, sempre 
i quan els nivells enregistrats en les estacions de 
mesurament no estiguin afectats per condicions 
locals que no els facin extrapolables a la resta de 
la zona i que la previsió a 24 hores indiqui que els 
nivells es mantindran elevats i se superi el valor 
diari de 50 μg/m³.

Dins de la declaració d’un episodi ambiental de 
contaminació juga un paper molt important la 
modelització de les emissions i la qualitat de l’aire   
com a eina en la predicció de la contaminació 
atmosfèrica.

Un model de dispersió de contaminants està 
constituït per: un mòdul meteorològic, un mòdul 
d’emissions i un mòdul de transport i dispersió dels 
contaminants atmosfèrics. És una representació 
matemàtica de la realitat que permet simular 
i obtenir com a resultat la distribució de la 
concentració dels contaminants i la seva evolució 
en el temps. 

Actualment és una eina generalitzada degut a la 
seva versatilitat a l’hora de fer previsions de qualitat 
de l’aire i avaluacions de les conseqüències que 
podrien tenir l’adopció de mesures. Malgrat tot, 
a l’hora de fer servir els models, cal tenir present 
que els resultats són limitats i tenen una incertesa 
considerable.
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Figura: Exemple de modelització regional.                            
Font: BCNecologia.

La mesura plantejada en aquest PSMQA, va 
enfocada a la adopció de les mesures establides 
per la DGQA en el seu àmbit territorial.
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Dades de la mesura

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Indicadors

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

Aprovat el Pla Supramunicipal per a la Millora de 
la Qualitat de l’Aire, i a efecte d’avaluar-ne la seva 
implantació i el grau de compliment de les diverses 
mesures, cal fer un seguiment del mateix.

Per això es necessari constituir la Taula intermunicipal 
per a la millora de la qualitat de l’aire. Els membres de 
la Taula han de ser:

•	 Tècnics amb nomenament exprés de tots els 
municipis de la zona que es comprometin a tirar 
endavant el pla (no únicament els 12 inicials),

•	 Representant tècnic del Consell comarcal
•	 Un representant tècnic de la Diputació de Barcelona,
•	 Un representant tècnic del departament de Territori 

i Sostenibilitat

Aquesta taula s’ha de reunir dos cops l’any: Una per 
preparar l’assemblea d’alcaldes al maig/juny i un altre 
al setembre per impulsar actuacions durant l’any

La taula ha de tenir una comissió tècnica permanent 
formada per:  

•	 Un representant tècnic de la Diputació de Barcelona,
•	 Un representant tècnic del departament de Territori 

i Sostenibilitat
•	 Representant tècnic del Consell comarcal
•	 Representant tècnic del tres municipis amb més 

població.

Les funcions seran:

Coordinació i impuls de les mesures municipals i 
supramunicipals, 

•	 Preparar reunions i propostes anuals de pla de 
treball,

•	 Sol·licituds coordinades de les unitats mòbils i 
peticions diverses a les administracions competents 
(estatal, autonòmica, de transport) 

•	 Coordinació amb els diferents òrgans de seguiment 
del PMQA 2020

•	 Elaboració i publicació d’informes de seguiment de 
la implementació de les mesures impulsades 

FOMENTAR LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

•	 Creació de la Taula intermunicipal

8.1
Constitució de la Taula intermunicipal per a la millora de la 
qualitat de l’aire.

1. Constituir la Taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire.
2. Complir les funcions detallades.ACCIONS

1. Seguiment , proposta de noves actuacions i impuls de mesures del pla supramunicipal
OBJECTIUS
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Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

•	 Redacció d’informe anual

Compromís d’implementació

1. Millorar l’inventari d’emissions (domèstiques, industrials i de trànsit urbà i interurbà) 
2. Redacció d’informes anuals d’emissions ACCIONS

1. Ampliar i millorar l’inventari d’emissions de l’àmbit (domèstiques, industrials i de trànsit urbà i 
interurbà) 

2. Realitzar un seguiment de les emissions de l’àmbitOBJECTIUS

La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia 
amb l’emissió de contaminants a l’atmosfera. Una de 
les conclusions d’aquest pla és que manca informació 
per millorar la precisió de l’inventari d’emissions. Per 
aquest motiu és necessari:

•	 Millorar l’inventari d’emissions domèstiques segons 
tipologia d’habitatges, eficiència energètica dels 
habitatges, dades de consums per habitant de les 
diferents fonts i tipus de combustible utilitzat.

•	 Millorar progressivament l’inventari d’emissions 
industrials per tal de revisar i/o incorporar totes les 
activitats CAPCA-2010 industrials, de processos 
de combustió i cogeneració. L’inventari ha de ser 
georeferenciat.

•	 Millorar l’inventari d’emissions del transit urbà 
municipal i interurbà: Es necessari ampliar el 
coneixement tant del parc real circulant i de les 
intensitats de circulació a les vies urbanes. Es 
poden fer servir els mapes de soroll com indicador 
de vies amb elevada intensitat de trànsit. 

S’han d’introduint els criteris fixats als plans de 

mobilitat urbana. El grau d’implantació de les mesures 
que incorporin una reducció de trànsit com l’eficàcia 
de les mateixes, principalment pel que fa a les mesures 
que facin reduir la circulació de vehicles, s’avaluaran 
dins del seguiment dels plans de mobilitat urbana al 
subàmbit de la ZPE que s’estableix al Pla Director de la 
Regió Metropolitana de Barcelona.

Aquesta acció ha d’estar coordinada per la Taula 
intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire.
(8.1)

Incrementar la precisió de l’inventari d’emissions i realitzar un 
seguiment de les emissions de l’àmbit. 

SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS 
EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ

8.2



OBJECTIUS

ACCIONS

IndicadorsObjectiu d’estalvi d’emissions del sector
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

Granollers, Barcelona

Informació complementària

http://www.granollers.cat/sites/default/files/anti-
gues_d6/pagina/2012/06/20120531_Resumen%20
Ejecutivo_FG.pdf

L’inventari d’emissions mostra clarament que le 
trànsit tant urbà com interurbà són la principal 
causa dels nivells de contaminació de la zona. 

La redacció del Pla ha mostrat la mancança 
d’informació sobretot en l’àmbit del parc 
vehicular circulant. Per això es necessari millorar 
el coneixement de quin tipus de vehicle circula 
per les diferents vies. 

Aquesta informació real és de molt complexa 
d’aconseguir, es proposa la detecció i 
reconeixement de vehicles via vídeo. 

A Granollers es va fer un estudi   en una prova pilot 
feta pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
a Granollers a finals de 2011 es conclou que el 
5% del total del parc automobilístic enregistrat 
contribueixen de mitjana a un 25% de les 
emissions totals del trànsit rodat, i en concret 
és responsable del 29% de les emissions de 

partícules en suspensió (PM10), del 25% de les 
emissions de NO2 i del 53% de les emissions 
d’hidrocarburs (HC). 

Es proposa realitzar aquesta acció amb caràcter 
intermunicipal per tal d’aconseguir aquesta 
informació a les vies urbanes i interurbanes.

•	 Redacció d’informe anual

Compromís d’implementació

1. Detecció i reconeixement de vehicles via vídeo.
2. Millorar l’inventari d’emissions de trànsit urbà i interurbà ACCIONS

1. Millorar la informació sobre el parc circulant de vehicles.
OBJECTIUS

Millorar la informació sobre el parc circulant de vehicles.

SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS 
EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ

8.3



Realitzar un Pla de Prevenció de Residus.1.10

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

IndicadorsObjectiu d’estalvi d’emissions del sector

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

•	 Núm. de campanyes realitzades
•	 Núm de sensors de contaminació instaŀlats

1. Realitzar campanyes de mesura de la qualitat de l’aire coordinades entre els municipis
2. Definir programa de mesuraments simultanis i periòdicsACCIONS

1. Millorar el coneixement de la qualitat de l’aire dels municipis del Pla 
2. Coordinar les campanyes d’anàlisi de la qualitat de l’aire dels municipis

OBJECTIUS

A més dels punts de mesurament de qualitat de 
l’aire pertanyents a la XVPCA, es proposa augmentar 
la disponibilitat de dades relacionades amb els 
nivells d’immissions als municipis de dues maneres.  
Els anys 2015-2016 ja s’han començat a realitzar 
campanyes de mesura:

•	Campanya d’hivern i estiu 2016 amb el suport del 
CSIC i el Departament de Territori i Sostenibilitat 
en la instaŀlació de dosímetres Període de 
mostreig: 2 campanyes de 2 setmanes per any; 
una a l’hivern  (NO2) i una altra a l’estiu (NO2 i O3). 
Començarà a l’estiu de 2016. Aquesta campanya 
consta de 100 punts de mesura (100 dosímetres 
de NO2, per campanya i 50 dosímetres d’O3 a 
l’estiu.

•	 Instal·lació de la unitat del CSIC a Montmeló: 
durant tres mesos (primavera estiu 2016)

•	Definir programa de mesuraments simultanis a 
acordar periòdicament, amb les unitats de que 
disposa la Diputació i la Generalitat en la zona 
d’estudi, per tal que siguin eficients i útils els 
mesuraments i informin de la qualitat de l’aire 

de la zona, amb informes a compartir entre 
els municipis, establint si s’escau, una rotació i 
ubicació dels mesuraments a partir de l’anàlisi 
que es fa en capítols anteriors de l’estudi.

Exemples:

•	 Instal·lació de la unitat de la Generalitat a les 
Franqueses del Vallès (pendent d’informe final 
de la Generalitat)

•	 Instal·lació del captador automàtic de la 
Diputació els anys 2014-2015 a la coberta de 
l’arxiu comarcal (pendent d’informe final de 
la Diputació de Barcelona) per comprovar 
contaminació de fons.

Coordinar mesuraments en l’àmbit de treball dels municipis adherits 
a aquest pla de millora de la qualitat de l’aire per a un sistema de 
vigilància, predicció i informació de la qualitat de l’aire.

SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS 
EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ

8.4



OBJECTIUS

ACCIONS
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Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

A part dels punts de mesurament de qualitat de l’aire 
pertanyents a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), es proposa 
augmentar la disponibilitat de dades relacionades 
amb els nivells d’immissions als municipis de dues 
maneres. Per aquest increment d’informació són 
necessàries les tècniques de modelització.

Per tal de dispossar d’una simulació conjunta de 
la qualitat de l’aire del territori associat al Pla és 
necessari:

•	Millora l’inventari d’emissions dels trànsit interurbà, 
urbà,emissions domèstiques, industrials, així com 
estudiar les emissions de fora de l’àmbit d’estudi 
que puguin influir en la qualitat de l’aire del 
territori(Mesura: 8.3).

•	Analitzar els moviments de les masses d’aire  més 
enllà de l’anàlisi municipal de dades i contrastar 
científicament la hipòtesi de que tots els municipis 
objecte d’estudi al Vallès Oriental estan afectats 
per la mateixa massa d’aire subjecta a condicions 
d’estancament i acumulació de contaminants a 
l’hivern.

•	Analitzar la influencia dels nivells d’immissió en els 
municipis estudiats dels diferents focus emissors 
(sobretot trànsit urbà i interurbà i activitats 
industrials).

•	Estimar d’una manera precisa la població afectada 
per nivell d’immissió

SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS 
EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ

•	 Núm. de sensors de contaminació instaŀlats

8.5
Millorar el sistema de vigilància, predicció i informació de la 
qualitat de l’aire - Modelització de la qualitat de l’aire

1. Millorar l’inventari d’emissions i analitzar els moviments de les masses d’aire.
2. Modelitzar la qualitat de l’aire.
3. Estimar població afectada per nvells d’immissió..

1. Incrementar el coneixement de la qualitat de l’aire del municipi. 
OBJECTIUS

ACCIONS



2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS

OBJECTIUS

ACCIONS

Dades de la mesura

Indicadors

Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles
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Relació amb altres plans:

PAMQA_ZPE: EL34

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

Les actuacions que s’adoptaran en cas de declaració 
d’un episodi ambiental de contaminació són:

•	 Informació a la població: comunicar i donar consells 
als ciutadans: A través dels mitjans de comunicació, 
locals i autonòmics, enviant correus electrònics i SMS 
a les persones o entitats que ho soŀlicitin i utilitzant 
els plafons electrònics.

•	 Gestió de la velocitat: reduir la velocitat màxima en 
les vies que es consideri adient, junt amb el SCT.

•	 Actuacions en el sector industrial i energètic esta-
blertes en diferents nivells: En el cas dels centres ge-
neradors d’electricitat, les mesures poden incloure 
una reducció de la càrrega màssica, en el cas de les 
cimenteres, les actuacions es classifiquen en diver-
sos àmbits: procés productiu, manipulació de mate-
rials, transport de persones i bones pràctiques.

A més s’introdueix la situació d’avís preventiu (quan 
els nivells de diòxid de nitrogen i partícules en 
suspensió són moderats amb tendència a l’augment 
en les immediates hores) com a la fase prèvia a una 
possibilitat d’episodi ambiental, sense que tal episodi 

s’hagi de produir necessàriament. per tal de reduir les 
emissions i evitar l’episodi.

En cas d’avís preventiu a més d’un seguiment exhaustiu 
de la qualitat de l’aire, cal:

•	 Informa per tal que la ciutadania es conscienciï 
i pugui emprendre actuacions individuals que 
redueixin la contaminació 

•	 Informar a les administracions i les indústries per tal 
que activin els protocols prèviament consensuats 
per aquestes situacions

•	 Redacció i aprovació del protocol

SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS 
EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ

8.6
Protocol d’actuació conjunt de tots els municipis adherits al 
pla supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire

1. Redactar i  aprovar un protocol d’actuació a seguir en casos d’alta contaminació atmosfèrica 
coordinat amb la Generalitat de Catalunya, que inclogui: mesures específiques quan es superin els 
llindars d’informació o d’alerta, informació a la població mitjançant pantalles d’informació variable i 
limitació de l‘ús del transport privat.

1. Reduir les emissions en episodis ambientals de contaminació per sota dels llindars de protecció 
per a la salut humana.

OBJECTIUS

ACCIONS



OBJECTIUS

ACCIONS

2. MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS
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Indicadors
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Municipi Compromís

Canovelles

les Franqueses del Vallès

Granollers

la Llagosta

Lliça de Vall

Martorelles

Mollet del Vallès

Montmeló

Montornès del Vallès

Parets del Vallès

la Roca del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Dades de la mesura

Relació amb altres plans:

***

Exemples d’aplicacions:

***

Informació complementària

***

Compromís d’implementació

•	 Existència de compromís

1. Signar un compromís per un Aire més Net.
ACCIONS

1. Revisar el compromís per un Aire més Net.
OBJECTIUS

Cal revisar el compromís d’alcaldes per un Aire 
més net analitzant les accions que s’han portat 
a terme durant el període de vigència del Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire i 
redefinir-lo amb les noves propostes i necessitats 
sorgides en aquest Pla Supramunicipal.

Aquesta revisió haurà d’incorporar:

•	La creació de la taula intermunicipal per a la 
millora de la qualitat de l’aire i designació d’un 
tècnic municipal per formar part d’aquesta 
taula (Mesura 8.01)

•	Facilitar anualment a la taula intermunicipal 
una actualització del grau d’execució de les 
actuacions des de cada ajuntament adherit a 
aquest Pla supramunicipal.

•	Els programes d’actuació municipal de les 
actuacions del pla que aprovin de forma 
individualitzada a partir de la proposta de pla 
supralocal. Cada municipi revisarà les mesures 
que es proposen en el pla i aprovarà les que el 
seu municipi es compromet a desenvolupar en 
el mandat polític. Cada fitxa compta amb una 
taula on els municipis podran especificar el seu 

compromís. 

•	Participar en l’assemblea anual a celebrar en el 
si del Consell Comarcal. Es celebrarà anualment 
una assemblea dels alcaldes que hagin signat 
el compromís (idealment al maig després de 
publicar-se les dades de qualitat de l’aire a 
Catalunya). 

•	Amb l’objectiu de poder desenvolupar accions 
intermunicipals, la taula estarà oberta a 
incorporar altres municipis com Lliça de Munt 
o Vilanova del Vallès i que ja han manifestat el 
seu interès en fer polítiques actives sobre la 
contaminació atmosfèrica.

FOMENTAR LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.7 Aprofundir en el compromís d’alcaldes per l’aire més net



OBJECTIUS

ACCIONS

ESTRATÈGIA ACCIÓ ÀMBITS 
D’ACTUACIÓ

SUB
SECTOR

MUNICIPIS QUE DESENVOLUPARAN 
L’ACCIÓ

OBJ. 1: FOMENTAR 
L’ÚS RACIONAL DEL 
VEHICLE PRIVAT I 
REDUIR LES SEVES 
EMISSIONS

1.1.- Identificació de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP) TU O.
1.2.- Jerarquització funcional de la xarxa viària TU O.
1.3.- Promoció de l’ús de motos i bicicletes elèctriques TU T.
1.4.- Introduir la gestió variable de carrils TU O.
1.5.- Fomentar i difondre el Certificat de Qualitat de l’Aire per a Vehicles: Vehicle ECO TU-TI T.
1.6.- Impuls vehicle elèctric (pur  i híbrid endollable) TU-TI T.
1.7.- Tarificació  diferent  per  vehicles  pesants  de  transports  de  mercaderies  per  l’ús  de determinades 
infraestructures viàries

TI F.

1.8.- Tarificació municipal de l’aparcament públic al carrer en funció del potencial contaminador del vehicle. 
Adequació del nombre de places

TU F.

1.9.- Promocionar l’ús de les Tecnologies d’Informació i Comunicació en les Zones d’Aparcament de Rotació i P&R TU T.
1.10.- Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible TU O.
1.11.- Reducció de la contaminació en zones escolars i altres zones vulnerables TU O.
1.12.- Control de vehicles més contaminats TU V.
1.13.- Foment d’una major ocupació del vehicle privat (carril-VAO-ECO) en vies interurbanes TU-TI O.
1.14.- Promoure la major ocupació dels vehicles i la utilització dels serveis multiusuari TU-TI O.
1.15.- Gestió de la velocitat variable en vies interurbanes TU-TI O.
1.16.- Promoció de l’establiment d’estacions de serveis amb combustibles més nets i punts de recàrrega eléctrica TU-TI T.
1.17.- Mesures compensatòries al desenvolupament del circuit de Montmeló TU-TI O.

OBJ. 2: POTENCIAR, 
INCENTIVAR I 
IMPULSAR EL 
TRANSPORT PÚBLIC 
URBÀ I INTERURBÀ 
I REDUIR LES SEVES 
EMISSIONS

2.1.- Jerarquització de les xarxes d’autobusos TU-TI O.
2.2.- Millores en el servei de transport públic per carretera TU-TI O.
2.3.- Transvasament modal cap al transport públic ferroviari. Millora de l’oferta, la intermodalitat i l’accessibilitat TU-TI O.
2.4.- Transvasament modal cap al transport públic degut a la creació i promoció d’aparcaments Park & Ride TU-TI O.
2.5.- T-Mobilitat TU-TI F.
2.6.- Millorar accesibilitat i el disseny de les parades del transport públic TU-TI O.
2.7.- Millorar la informació a les parades d’autobús TU-TI I.
2.8.- Fomentar la intermodalitat Bici-Bus-Tren TU-TI O.
2.9.- Actuacions de millora de l’accés als polígons industrials i altres centres de generació de mobilitat. 
Planificació de noves activitats

TU-TI O.

2.10.- Ambientalització de les flotes de transport públic TU-TI T.
2.11.- Promoure la renovació de la flota de taxis per vehicles més eficients i incrementar les parades de taxi TU-TI T.
2.12.- Augment de la capacitat de transport de mercaderies via tren TI O.

OBJ. 3: AFAVORIR 
EL TRASPÀS MODAL 
CAP A MODES DE 
TRANSPORTS NO-
MOTORITZATS (PEU I 
BICICLETA)

3.1.- Millorar la xarxa bàsica per a vianants TU O.
3.2.- Xarxa de camins escolars TU O.
3.3.- Pla Integral d’Accessibilitat TU O.
3.4.- Ampliar l’espai destinat a la bicicleta. Connexió supramunicipal TU- TI O.
3.5.- Augmentar el nombre d’aparcaments per a bicicletes i millorar la seguretat TU O.
3.6.- Promoure sistemes de préstec públic/privat de bicicletes TU O.
3.7.- Impuls bici-feina TU O.
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ACCIONS

ESTRATÈGIA ACCIÓ ÀMBITS 
D’ACTUACIÓ

SUB
SECTOR

MUNICIPIS QUE DESENVOLUPARAN 
L’ACCIÓ

OBJ. 4: REDUIR 
LES EMISSIONS 
DERIVADES DE LA 
DISTRIBUCIÓ URBANA 
DE MERCADERIES

4.1.- Optimitzar i racionalitzar l'activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies TU O.
4.2.- Concessió d’avantatges per a vehicles més nets TU T.
4.3.- Regulació i vigilància de les zones de càrrega i descàrrega TU V.

4.4.- Crear centres de distribució urbana de mercaderies TU O.

OBJ. 5: REDUIR LES 
EMISSIONS DELS 
SERVEIS MUNICIPALS

5.1.- Renovar la flota municipal per vehicles més nets SM T.
5.2.- Promoure la major ocupació dels vehicles de la flota municipal SM O.
5.3.- Fomentar la prevenció de residus SM O.
5.4.- Pla d’optimització i seguiment dels serveis de recollida SM O.
5.5.- Neteja del ferm de rodadura en vies de trànsit SM O.

OBJ. 6: REDUIR 
LES EMISSIONS 
INDUSTRIALS, D’OBRA I 
ALTRES FONTS FIXES

6.1.- Criteris de millora de la qualitat ambiental en la construcció i demolició d’edificis i infraestructures IF O.
6.2.- Criteris de millora de la qualitat ambiental en la recollida i transport de runes i residus d’obra. IF O.
6.3.- Establiment de protocols d’inspecció d’obra pública i privada IF V.
6.4.- Creació del gestor ambiental en l’àmbit industrial IF O.
6.5.- Anàlisi preventiu a l’inici de noves activitats amb incidència sobre la qualitat de l’aire IF V.
6.6.- Renovació d’edificis: finestres, obertures i millora de la protecció solar DC T.
6.7.- Renovació de calderes: Limitació de la instal·lació de noves calderes de gasoil, carbó i biomasa DC T.
6.8.- Foment de sistemes de construcció descontaminants IF T.
6.9.- EcoBarris DC O.

OBJ. 7: FOMENTAR 
LA DIVULGACIÓ, 
SENSIBILITZACIÓ 
I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

7.1.- Realitzar campanyes d’educació i conscienciació ambiental IC I.
7.2.- Missatges ambientals a les PIV (pantalles d’informació variable) IC I.
7.3.- Impartir cursos de conducció eficient IC I.
7.4.- Informació a la població en mitjans de comunicació locals IC I.
7.5.- Formació en sostenibilitat del personal que presta serveis municipals IC I.
7.6.- Incloure la qualitat de l’aire i la salut en la gestió de la mobilitat TU-TI-IC I.

OBJ. 8: SEGUIMENT DE 
LA QUALITAT DE L’AIRE 
I DE LA REDUCCIÓ 
DE LES EMISSIONS 
EN EPISODIS DE 
CONTAMINACIÓ

8.1.- Constitució de la Taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire. TU-IC O.
8.2.- Incrementar la precisió de l’inventari d’emissions i realitzar un seguiment de les emissions de l’àmbit. TU-TI-DC-IF-SM-IC I.
8.3.- Millorar la informació sobre el parc circulant de vehicles TU-TI-DC-IF-SM-IC I.
8.4.- Coordinar mesuraments en l’àmbit de treball dels municipis adherits a aquest pla de millora de la 
qualitat de l’aire per a un sistema de vigilància, predicció i  informació de la qualitat de l’aire.

TU-TI-DC-IF-SM-IC I

8.5.- Millorar el sistema de vigilància, predicció i informació de la qualitat de l’aire - Modelització de la qualitat 
de l’aire

TU-TI-DC-IF-SM-IC I.

8.6.- Protocol d’actuació conjunt de tots els municipis adherits al pla supramunicipal de per a la millora de la 
qualitat de l’aire

TU-TI-DC-IF-SM-IC O.

8.7.- Aprofundir en el compromís d’alcaldes per l’aire més net TU-TI-DC-IF-SM-IC O.
Àmbit d’actuació: TI: Transport interurbà ; TU: Transport urbà; DC: Domèstic- comercial; IF:I ndustria i punts fixes; SM: Serveis municipals; IC:Sensibilització, formació, informació i comunicació
Subsector: O: Organització; T: Tecnologia; V: Vigilància; I: Informació
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6.1. Conclusions

Tot i no ser d’obligada redacció, 12 municipis de la 
comarca del Vallès Oriental, amb una preocupació 
manifesta per la problemàtica ambiental derivada 
de la contaminació atmosfèrica, han demanat 
la redacció d’un Pla Supramunicipal d’Acció per 
a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PSMQA), per 
tal de restablir la qualitat de l’aire referent als 
contaminants: diòxid de nitrogen (NO2) i Partícules 
inferios a 10 micres (PM10).

Els municipis objecte d’aquest document són: 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Granollers, 
La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet 
del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, 
Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles, tots ells formen un subàmbit de la 
Zona de Qualitat de l’Aire 2: Vallès-Baix Llobregat.

El diagnòstic de la qualitat mostra referent a l’NO2, 
una tendència estable amb superacions del valor 
límit anual (40 mg/m3) a les estacions de Granollers 
i de Mollet del Vallès, dos punts de mesurament 
classificats com de trànsit.  Aquests punts de 
mesurament són els dos únics fixes amb registres 
a la zona. En el cas de Mollet, s’ha superat de forma 
continuada aquesta mitjana al llarg dels anys i per 
tant la zona s’ha d’avaluar com que supera els 
objectius de qualitat, molt probablement pel que 
s’observa en el mapa de la pàgina 58, i per les dades 
d’estimació de les emissions degudes al trànsit 
interurbà, pel trànsit interurbà i especialment l’AP7

El nombre de superacions del valor límit horari 
200 mg/m3, no s’han presentat més de les 18 
superacions permeses per la legislació vigent a 
cap de les estacions de l’àmbit d’estudi.

Pel que fa a les PM10 és mostra una tendència 
generalitzada a la reducció dels nivells de 

concentració amb l’excepció del darrer any 2015 
on s’ha registrat un mínim augment. Actualment no 
es supera el valor límit anual (40 mg/m3). Pel que fa 
al valor límit diari mesurat amb el Percentil 90.4, 
l’any 2015 s’han registrat superacions del valor límit 
als punts de mesurament de Granollers (Francesc 
Macià) i Mollet del Vallès (pista d’Atletisme).

Pel cas concret de l’estació de Granollers durant els 
darrers anys s’ha superat el valor límit diari P90.4 , 
en aquest cas, no es pot afirmar que la tendència 
sigui  la reducció dels nivells de concentració,. 

Aquest fet i la superació de Mollet el darrer any, 
són evidències de la necessitat d’adoptar mesures 
per restablir la qualitat de l’aire de la zona.

Pel que fa a l’origen d’aquesta contaminació, 
l’inventari d’emissions mostra que el sector del 
trànsit interurbà és el que més contribueix a les 
emissions de l’àmbit d’estudi (74,8% de NOX 
i 58,0% de PM10). El trànsit urbà emet el 13,8% i 
15,1% respectivament i la indústria contribueix en 
un 8,0% de les emissions de NOX i un  4,6% de les 
emissions de PM10. Les emissions domèstiques són  
el 3,3% del total de NOX i el 22,3% de PM10.

Considerant els termes municipals, el municipi de 
Mollet del Vallès és el que més contribueix a les 
emissions totals amb un 24,1% i un 21,4% de les 
emissions totals  de NOX i PM10 respectivament. 
La Roca del Vallès, tot i no ser un municipi amb 
una alta població, té una elevada contribució a 
les emissions a causa de que les principals vies 
emissores AP-7 i C-17 transcorren pel seu terme 
municipal

En qualsevol cas, les emissions de l’àrea 
metropolitana, i continuant amb la hipòtesi de 
que tots els municipis objecte d’estudi al Vallès 
Oriental estan afectats per la mateixa massa d’aire 

6. CONCLUSIONS I PROPOSTES
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subjecta a condicions d’estancament i acumulació 
de contaminants sobretot en els mesos d’hivern, 
es altament probable que tinguin una elevada 
contribució als nivells d’immissió de la zona. 
Aquest fet s’estudiarà segons les propostes de 
continuació del treball del proper apartat.

El PSMQA presenta 67 accions generals en 8 àrees 
diferents. Els diferents municipis es comprometen 
a dur a terme i desenvolupar aquelles que cregui 
convenient.

De les 67 accions el 60% estan relacionades 
amb el trànsit tant interurbà com urbà. El 13% de 
les mesures van destinades al sector indústria, 
domèstic comercial i altres punts fixes d’emissions. 
El 7% de les mesures van destinades als serveis 
municipals i el 19% restant de les mesures es 
reparteix en parts iguals entre la comunicació i el 
seguiment del pla.

Aquest Pla s’ha considerat un gran repte. El fet de 
realitzar un pla intermunicipal ha suposat interactuar 
amb 12 municipis que tot i estar localitzats en una 
mateixa zona i tenir una dinàmica atmosfèrica i 
socioeconòmica semblant, tenen una superfície 
i una població netament diferents. La informació, 
la disponibilitat i la participació en el Pla dels 
municipis també ha estat diferent. Ajuntaments 
amb més recursos han tingut una base de dades 
més acurada que altres amb menys recursos.  La  
redacció d’aquest Pla ha de ser un primer pas per 
tal d’aconseguir un subàmbit d’actuació. 

Aquests municipis amb similars característiques 
pel que fa a la qualitat de l’aire presenten, en molts 
casos, un mateix origen d’emissions: grans vies 
interurbanes. En molts casos un únic municipi no 
pot actuar sobre la font d’emissió per que no té les 
competències al respecte.

Per tot això a continuació es presenta una relació de 
propostes de seguiment del Pla y de continuació 
de treball.

6.2. Propostes de continuació de treball

La redacció del  PSMQA conclou amb una sèrie de 
propostes de continuació de treball: 

1. Estudiar concretament la dinàmica atmosfèrica 
de l’àmbit d’estudi per tal de contrastar 
científicament  la hipòtesi de que tots els 
municipis objecte d’estudi al Vallès Oriental 
estan afectats per la mateixa massa d’aire 
subjecta a condicions d’estancament i 
acumulació de contaminants sobretot en els 
mesos d’hivern. 

2. Millorar la informació sobre el parc circulant de 
vehicles. A causa de que l’inventari d’emissions  
mostra que el trànsit vehicular urbà i  interurbà 
són les principals contribucions a les emissions 
dels municipis, es necessari millorar el 
coneixement de quin tipus de vehicle circula 
per les diferents vies. Aquesta informació real 
és de molt complexa d’aconseguir, es proposa 
una la detecció i reconeixement de vehicles 
via vídeo. A Granollers es va fer un estudi1  
en una prova pilot feta pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat a Granollers a finals 
de 2011 es conclou que el 5 % del total del 
parc automobilístic enregistrat contribueixen 
de mitjana a un 25% de les emissions totals 
del trànsit rodat, i en concret és responsable 
del 29% de les emissions de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10), del 25% de les emissions de NO2 i del 
53% de les emissions d’hidrocarburs (HC). Els 
resultats d’aquest estudi es van presentar en 
el marc de la setmana europea de l’energia 
sostenible 2012.  

3. Millorar l’inventari d’activitats CAPCA-2010 i les 
emissions d’aquestes activitats. La Generalitat 
de Catalunya està treballant en actualitzar 
aquest inventari d’activitat amb els diferents 
municipis. L’Ajuntament de Granollers ja ha 
confirmat el nou inventari d’aquestes activitats.

1 http://www.granollers.cat/sites/default/files/antigues_d6/
pagina/2012/06/20120531_Resumen%20Ejecutivo_FG.pdf
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4. Ampliar el coneixement sobre el consum de 
biomassa dels diferents municipis. La biomassa  
és un combustible estratègic per a reduir les 
emissions de CO2 relacionades amb el canvi 
climàtic. Per aquest motiu s‘ha incentivat el 
seu ús els darrers anys. Malauradament la 
biomassa té efectes negatius pel que fa a la 
contaminació local, sobretot per la quantitat de 
Partícules que emet. En aquest Pla s’ha utilitzat 
dades de Catalunya, aquest fet a resultat en una 
sobreestimació de les emissions de la zona. 
És interessant millor la resolució d’aquestes 
dades de consums a la zona per tal de reduir la 
desviació de l’estimació inicial.

5. Desenvolupar i aplicar les mesures concretes 
a cada municipi. Els tècnics municipal, 
coneixedors de cada municipi són els 
encarregades de dur a terme localment cada 
mesura.

6. Reforçar el treball conjunt dels municipis. És 
indispensable que els municipis es coordinin 
entre ells, amb el Consell Comarcal, la Diputació 
de Barcelona  i amb la Generalitat de Catalunya 
per al de restablir els nivells de qualitat de l’aire 
de l territori. Aquest treball conjunt  ha d’estar 
centrat en:

•	 Constituir la Taula intermunicipal per a la 
millora de la qualitat de l’aire

•	 Incrementar la precisió de l’inventari 
d’emissions (domèstiques, industrials, trànsit...)
i realitzar un seguiment de les emissions de 
l’àmbit

•	 Coordinar campanyes de mesuraments en 
l’àmbit de treball dels municipis adherits a 
aquest pla, mòbils per tal de tenir dades alhora 
de diferents ubicacions.

•	 Millorar el sistema de vigilància, predicció i 
informació de la qualitat de l’aire - Modelització 
de la qualitat de l’aire.

•	 Protocolaritzar una actuació conjunta de tots 
els municipis adherits al pla supramunicipal en 
cas d’episodi ambiental.


