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Secretaria General

Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2021, entre
d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:
DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A LA
MILLORA DE LA XARXA DE VIGILÁNCIA METROPOLITANA DE CONTAMINACIÓ
ATMOSFERICA A L'ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Un dels reptes inajornables i urgents que han d'assumir les administracions públiques és
minimitzar la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit i de les activitats. L’aire net és un
requisit bàsic per a la salut humana i el benestar, però actualment la contaminació
atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut, incrementa els riscos de
malalties respiratòries i cardiovasculars, així com de diversos càncers en la població.
L'OMS confirma que cada any hi ha milions de morts prematures per la mala qualitat de
l’aire, cosa que afecta el 100% de la població, però especialment als grups de persones més
vulnerables, com ara les persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori,
nadons, nens en edat preescolar i dones embarassades.
Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), els òxids de
nitrogen (NO2) i l’ozó troposfèric (O3). Sense oblidar altres contaminants com poden ser els
compostos de sofre (SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs), compostos de carboni (CO,
CO2, CH4, HCT), els halògens i compostos halogenats (Cl2, HCl, HF, CFC).
Amb la finalitat de protegir la salut i el medi ambient, la legislació ambiental europea és força
estricta en el combat d’emissions contaminants, en assegurar la qualitat de l’aire, reduir les
emissions, i exigeix la indispensable avaluació i mesura de la qualitat de l’aire i garantir que
la informació sigui transparent per a tota la població. Així, per exemple, està recollit a:
o
o
o

Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008,
relativa a la qualitat de l’aire i a una atmosfera més neta a Europa.
La Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de
2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics
policíclics en el aire ambient.
Directiva 2015/1480/CE, de la Comissió, de 28 d’agost de 2015 per la que es
modifiquen alguns annexos de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament
Europeu i del Consell en què s’estableixen normes relatives als mètodes de referencia,
la validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig per a l’avaluació de la qualitat
de l’aire.
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(Aquestes directives van ser transposades mitjançant el RD 102/2011, de 28 de gener,
relatiu a les mesures de qualitat de l’aire.)
Per altra banda, la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera recull els
principis que regeixen la política ambiental de la Unió Europea, subratllant la necessària
coresponsabilitat de les Administracions Públiques, de les entitats de dret públic o privat i
dels particular. Establint la distribució competencial entre les distintes administracions
públiques, que en l’àmbit de les seves competències adoptaran les mesures necessàries per
mantenir i en el seu cas, millorar la qualitat de l’aire.
La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) va
ser creada per la Llei 22/1983 i el Decret 322/1987 i està adscrita administrativament al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb la
normativa vigent, la situació de les estacions de la xarxa de vigilància no respon, ni es
correspon, amb els límits administratius dels municipis metropolitans, sinó que pretén una
representativitat dels punts de mesurament fix que s’associen amb les diferents condicions
d’emissió i dispersió de contaminants al territori.
Actualment la xarxa de vigilància metropolitana està conformada per 35 estacions amb 23
punts de mesura NO2, 32 de PM10, 14 de PM2,5 i 14 d’O3. I per al 2021 no es preveuen noves
estacions a nivell metropolità, excepte una estació més de mesurament dels contaminants
anteriors a Barcelona (Av. Meridiana).
Les estacions de la XVPCA situades a l’àmbit metropolità presenten unes carències
importants en el control i la representativitat de diversos contaminants en alguns dels
municipis metropolitans, sobretot pel que fa a detecció de PM2,5 i d’O3, i més concretament:
 NO2 a Sant Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Ripollet, Sant Joan Despí, Cerdanyola del
Vallès, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Montgat, Sant Feliu de Llobregat
 PM10 a Sant Boi de Llobregat i Cerdanyola del Vallès.
Davant la situació acumulada els darrers anys, atesos els continus episodis de contaminació
atmosfèrica que afecten l’àmbit metropolità, cal ser exigents amb el compliment de les
competències i potestats de cada administració, i cal que l’AMB lideri la vigilància, la
prevenció i la millora de la contaminació atmosfèrica en tot l’àmbit metropolità.
És per tot això que el grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Gavà proposa que el ple
municipal
ACORDI:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona a col·laborar per a:




Elaborar i aplicar el Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 20212026 per al seguiment de les àrees estratègiques i el desenvolupament de les accions
en territori metropolità de la vigilància, prevenció i millora de la contaminació atmosfèrica
a l’AMB.
Elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de la
XVPCA, avaluant la tipologia dels contaminants químics i biològics que cal controlar, així
com de les necessitats reals de vigilància i prevenció de la contaminació a l’àmbit
metropolità per endegar amb urgència les actuacions necessàries per assolir que a tot el
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territori metropolità es compleixi la legislació ambiental europea en relació a la qualitat
de l’aire.
Aprovar els convenis de col·laboració interadministratius necessaris entre la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments amb l’AMB per a la
coordinació i millora en la lluita contra la contaminació atmosfèrica.
Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica, tant al
web de l’AMB, com als webs de cada Ajuntament metropolità per publicar l’estat de la
contaminació en els moments d’episodis importants, així com també anualment.

Segon.- Instar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que torni a
convocar la Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona, pel seguiment i
control de l’aplicació de l’acord polític de la Cimera de qualitat de l’aire del 2017, i conèixer la
situació de l’expedient d’infracció de la normativa comunitària sobre la qualitat de l’aire, que
es va iniciar al 2015.
Tercer.- Comunicar aquesta moció al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’àrea d’Ecologia de l’AMB, al Parlament de
Catalunya, així com a tots els grups polítics representats al Parlament de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i l’AMB i difondre’l a través dels mitjans de comunicació locals..
Resultat votació: Aprovada per unanimitat amb els vots favorables dels regidors/es de tots
els grups municipals.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Gavà, a data de la signatura digital
Vist i plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
2 de juliol del 2021
11:42:18

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
2 de juliol del 2021
14:34:51
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