
A La FISCALIA DE MEDI AMBIENT DE CATALUNYA

SR. ANTONI PELEGRÍ

Les entitats sotasignats davant d’aquesta fiscalia compareixen i DIUEN:

Que mitjançant aquest escrit presenten DENÚNCIA  contra el Govern de la
Generalitat de Catalunya i d’aquelles administracions públiques que tinguin
competències en la matèria de prevenció, vigilància i seguiment de la
contaminació atmosfèrica per un delicte contra el medi ambient i la salut pública
per no obrar en responsabilitat en la defensa de la qualitat de l’aire i els béns i
recursos naturals i no aplicar les normatives vigents tant comunitàries, com
estatals i autonòmiques. La present denúncia és basa en els FETS següents:

FETS

PRIMER. La contaminació atmosfèrica a Catalunya des de 1984 a 2010.

1. Antecedents.  L’any 1984 el terme municipal de Montcada i Reixac a Catalunya va
ser declarat Zona d’atmosfera contaminada a nivell de l’estat i al 1985 “Zona de
Protecció Especial i Atmosfera Contaminada” per la Generalitat de Catalunya, per
superar els límits de partícules i SO2, segons Decret 264/1985, de 15 de juliol, publicat
al DOGC núm. 598 de 9 d’octubre de 1985. Atenent la legislació vigent en aquell
moment es va elaborar un pla d’actuació per a retornar al municipi una qualitat d’aire
saludable, pla que mai es va desenvolupar en la seva integritat. En l’actualitat aquest
municipi segueix  superant els valors límits de un o més contaminants, és a dir 25 anys
desprès (annex 1  Decret 264/1985, de 15 de juliol,) 

Així mateix l’any 1990 altres 5 municipis de Catalunya, Sant Andreu de la Barca,
Castellbisbal i altres municipis del Baix Llobregat varen ser declarats d’acord amb la
legislació vigent com a zones de protecció especial (terminologia que substituïa la de
zona d’atmosfera contaminada). 

Atenent les dades de qualitat de l’aire i la normativa europea i catalana sobre protecció
de l’ambient atmosfèric, en data 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat va
aprovar el Decret 226/2006, que declarava 40  municipis de la Regió Metropolitana de
Barcelona com a “Zones de Protecció Especial” de l’ambient atmosfèric pels
contaminants òxids de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a
10 micres (PM<10µ). 
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Els municipis declarats  zona de protecció especial per NO 2  i per PM<10µg/m3
són (zona 1) :  Castelldefels Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de
Llobregat, Sant Adrià de Besòs i  Santa Coloma de Gramenet.

I els municipis declarats zones de protecció especial per PM< 10µ són (zona 2):
Martorell, El Papiol, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Badia del Vallès, Barberà del
Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí,
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda,
Terrassa, Granollers, La Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès
del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles (Annex 2  DECRET
226/2006, de 23 de maig )

    2



2. Mesures adoptades   Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire  (Annex 3
Decret 152/2007, de 10 de juliol ).

En data 10 de juliol de 2007, el Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 152/2007
va aprovar el pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 40 municipis de la
Regió Metropolitana de Barcelona  declarats zona de protecció especial .Aquest Pla
recull les 73 mesures que s’han d’adoptar per millorar la qualitat de l’aire 
distribuïdes en diferents sectors:

• Prevenció: 10
• Indústria: 27 (23 activitats concretes, 3 sectors: extractives, formigoneres i

asfàltiques). Mesures concretes i individualitzades a 27 industries
seleccionades del cens d’activitats industrials i de l’inventari d’emissions
avaluant la seva incidència en els nivells de qualitat de l’aire per reduir les
emissions de partícules i òxids de nitrogen. Així mateix a les 58 plantes de
preparació de formigó i les 6 plantes de fabricació d’aglomerat Asfàltic, que al
2007 es trobaven a les zones de protecció especial, s’estableixen mesures
addicionals

• Energia: 4 (4 centrals tèrmiques i avaluar cogeneració i combustió industrial). El
Pla estableix mesures detallades per a les 20 instal·lacions energètiques de la
zona, en l’actualitat aquestes instal·lacions s’han incrementat.

• Transport terrestre: 6
• Transport marítim: 8
• Transport aeri: 3
• Sector domèstic: 4 (calderes i electrodomèstics)
• Sensibilització: 11

Aquest Pla va ser prorrogat mitjançant el Decret 203/2009, (Annex 4)   atès que no es
van executar totes les mesures i l'avaluació preliminar de la qualitat de l'aire va indicar
que no s'assolirien els objectius establerts per la Unió Europea . 

Per a la elaboració del Pla d’actuació, el Departament de Medi Ambient va preparar els
següents gràfics a partir de les dades corresponents al any 2004 per les dues zones
de protecció, amb les dades de  la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica que recull els nivells d’immissió dels principals contaminants. 
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3. Evolució i  seguiment de la contaminació.  

Des de l’any 2000 Ecologistes en Acció fa una avaluació de la qualitat de l’aire a tot
l’estat espanyol  que edita a la seva web: www.ecologistasenaccion.org . 

Les dades corresponents a Catalunya ens assenyalen que la qualitat de l’aire segueix
sent dolenta i els valors registrats sobre tot de NO2 superen els límits vigents establerts
per les normatives comunitària, estatal i autonòmica.  (Annex 5 Dades de seguiment
i avaluació d'EeA 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i dades del Dept. Qualitat
Ambiental de la Generalitat de Catalunya - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Dades de 2010 

• Les Partícules menors de 10 micres  (Annex 6 Dades de PM< 10µ 2010 i
anteriors ) Aquests  contaminant ha experimentat una lleugera millora al 2010,
presumiblement degut a condicions  més favorables a la metereològiques
dispersió de partícules, a més de pels efectes de la crisi econòmica.
Presumiblement també hagin pogut tenir efecte algunes mesures adoptades en
el trànsit  terrestre com la reducció de velocitat en entrades i sortides de
Barcelona. A part de la crisi immobiliària que ha fet disminuir la frenètica
activitat d'algunes activitats que generen moltes partícules en suspensió com
son les: bòviles, plantes de Formigó i Asfàltiques, activitats extractives i
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ceràmiques. Restant, però algunes grans industries com les cimenteres, que no
només generen partícules < 10µg i <2,5 µg i NOx sinó també molts altres
contaminants de difícil mesurament com dioxines i furans. Així doncs el balanç
de 2010 ens dona que s'ha superat arreu el límit d'immissions recomanat per la
OMS de 20 µg/m3 en quant a PM<10 µg, límit també fixat pel RD 1073/2002
per a l'1 de gener de 2010 ."

•
•

Però aquest valor era indicatiu pendent de ratificar pels Estats Membres
en la Directiva 2003. Ratificació que mai es va produir quedant doncs com
a valor el de la Fase I de 40  µg. Tan mateix ha estat superat el valor límit diari
(quantificat com a percentil 90.4) en 3 punts del territori. Aquests punts són de
les zones de qualitat de l’aire 1 (Àrea de Barcelona), zona de qualitat de l’aire 2
(Vallès – Baix Llobregat) i zona de qualitat de l’aire 6 (Plana de Vic).

•
• Els òxids de nitrogen , malgrat la crisi i per tant la reducció de moltes

activitats, se segueixen superant els límits permesos per la legislació vigent al
2010, no només als municipis que havien estat declarats  “zona de Protecció
especial” al 2007 sinó també a molts altres municipis de la zona 2 de la RMB. .
(Annex 7  dades de 2010 i anteriors).
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� L’ozó O 3. Al 2010 també trobem la tendència a superar els límits establerts per
aquest contaminant secundari que es forma per reaccions fotoquímiques
d’altres compostos, principalment òxids de nitrogen i compostos orgànics
volàtils en determinades condicions ambientals, especialment la radiació solar i
la temperatura. Aquestes reaccions són molt complexes i en gran part deriven
de la inestabilitat dels òxids de nitrogen NOx. Aquest contaminant al llarg del
2010 ha registrat 125 hores de superació de llindar d’informació a la
població . Aquests valors són superiors a l’any 2009. 

Aquestes superacions s’han repartit en 16 punts de mesurament dels 55 punts
de la xarxa on enguany s’ha mesurat aquest contaminant, que s’inclouen en les
zones de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona, Vallès – Baix Llobregat,
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Penedès – Garraf, Camp de Tarragona, Plana de Vic, Maresme, comarques de
Girona, Alt Llobregat i Pirineu Oriental. La variació ha estat irregular segons les
zones de qualitat de l’aire, però en general, el nombre de superacions d’aquest
llindar o bé han augmentat o bé s’han mantingut molt semblants. D’altra banda,
el valor objectiu per a la protecció de la salut humana (VOPS) que s’hauria
d’aplicar l’any 2013 ha augmentat en general respecte de l’any passat, tot i que
en algunes zones disminueix, en general tendeix a augmentar i actualment se
supera a les zones següents: Vallès – Baix Llobregat, Plana de Vic, comarques
de Girona, Empordà, Alt Llobregat, Pirineu Oriental, Prepirineu, Terres de
Ponent i Terres de l’Ebre. ( Annex 8 Dades d'O3 2010).

Aquesta tendència a superar els límits anuals fixats pels NOx la veiem també al primer
trimestre de 2011 on segons dades provisionals de la web de la Generalitat
(http://www.gencat.net:8000/oicqa/owa/b01.consulta?
estacio=00&contaminant=99&dades=1) les mitjanes diàries i mensuals de la majoria
d'estacions superen els 40 µg/m3, segons quadres d'elaboració pròpia. ( Annex 9
Dades provisionals NOx 1er trimestre 2011).

3. La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ,  és un
sistema de detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants. Va ser creada
per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l’Ordre de 20 de juny de 1986 i
està adscrita administrativament al Departament de Qualitat Ambiental de la
Generalitat de Catalunya i té una estructura piramidal amb la base formada pels punts
de mesurament i el vèrtex en el Centre Receptor i Coordinador de Dades.

L’objectiu principal d’aquesta xarxa és vigilar la qualitat de l’aire, és a dir, obtenir els
nivells de concentració a l’aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant
els resultats de les mesures que s’obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per
solucionar els problemes originats per la contaminació atmosfèrica.

El departament de Medi Ambient avalua la qualitat de l’aire mitjançant aquesta xarxa
composta per 141 estacions de mesura, que donen dades dels següents
contaminants: NOx, CO, SO2, PM10, PM2,5, metalls, HPA i O3.  (Annex 10 Estacions i
funcionament de la XVPCA ).

En el cas de que els llindars de contaminació superin els límits establerts correspon a
la Generalitat de Catalunya la adopció immediata de mesures per a restablir la
normalitat. En cas de superer-se el llindar establert com a obligatori per a informar a la
població, la administración autonòmica ha de connectar amb el municipi/municipis que
superin aquests valors i aquests mitjançant Ban, ràdios locals i altres mitjans de
comunicació han de fer públiques les recomanacions adients sobre tot adreçades a la
poblacions més vulnerable com són els infants i la gent gran, a més de persones amb
afeccions cardiorespiratories, al·lèrgies o altres susceptibles d’empitjorar en funció del
contaminant específic.
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Així doncs la Xarxa té com a missió:

Les immissions, és a dir  la concentració de contaminants en l’aire que respirem, son
mesurades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la
Generalitat.  El funcionament de les estacions de la XVPCA s'estableix per un sistema
de transmissió automàtica dels punts de mesurament a  un centre  receptor i
coordinador de dades. El Departament de Qualitat Ambiental de la Generalitat és qui
les analitza i  valida, és a dir controla que no hi hagi dades alterades per elements
externs temporals  o mal funcionament de la cabina receptora com pot ser per
exemple:  l ‘eventual  remodelació d’una plaça on esta situada una estació, amb
moviment de terres, asfaltat, emissions de maquinaria de l’obres, el tall puntual  del
subministrament elèctric en una cabina etc. una vegada validades aquestes dades s’
emmagatzemen i gestionen, fent-les públiques regularment i enviar-les a l’Estat i a la
Comunitat europea .

La XVPCA té algunes deficiències per exemple:  hi ha mesuradors que es troben en
recintes industrials i son les activitats les que s'encarreguen del manteniment de
l'equip i la recollida de dades que desprès envien a la Generalitat sense que hi hagi
garanties d'objectivitat. Així mateix les estacions deuen estar en els nuclis
d'aglomeració de població sense que hi hagi obstacles al flux d'aire en el punt de
captació, requisit no sempre es compleix . Un altre punt a analitzar son els municipis
que tenen població dispersa però en nuclis molt poblats i la xarxa només disposa d'un
punt de mesurament. Finalment un altre punt poc eficient és la recollida de dates en la
xarxa manual per analitzar-les per gravimetria, doncs el filtre amb totes les partícules
es recollit manualment i en el transport i posterior manipulació es fàcil que perdi
concentracions. I finalment la XVPCA té molt poques estacions de control de PM 2,5
µg que són les més perilloses per la salut. (Annex 8 llista i ubicació de les estacions
i esquema de funcionament de la XVPCA )

Una vegada conegudes les dades d’immissió cal investigar quins son els focus
emissors presumiblement causants d’aquestes immissions. 
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SEGON. Activitats responsables de les emissions que generen la
contaminació i fan superar els valors límits d’immissió dels contaminants
que arriben a la població.

Segons l’inventari d’emissions de la Generalitat de Catalunya del 2004, la distribució
percentual dels sectors que generen la contaminació en quan a diòxid de nitrogen  i
PM10µ son: 

Així doncs tenim per ordre de prioritats: 

1. Transport terrestre
2. Indústria
3. Energia
4. Transport marítim i aeri
5. Sector domèstic

1) El  transport  terrestre :  És  un dels  principals  responsable  de les emissions
d’òxids de nitrogen i part de les partícules inferiors a 10 micres, sense tenir en
compte les partícules generades pel desgast de frens, pneumàtics, erosió del
paviment,  etc.  i  l’emissió  d’altres  contaminants  poc  mesurats  com:  les
partícules < 2,5 micres –amb malauradament molt poques estacions de control,
tot  i  sent  les  més  perilloses  per  la  seva  facilitat  de  penetració  en  l’aparell
respiratori, els compostos orgànics volàtils (COVs), altres compostos orgànics,
plom, benzè etc. 
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El transport terrestre pels processos de combustió a elevada temperatura dels
motors,  fa que el  Nitrogen (N2)  i  l’oxigen de l’aire  (O2)  formin els  òxids  de
nitrogen NOx , sobre tot Monòxid de Nitrogen (NO), que desprès s’oxida en gran
part i es transforma en diòxid de nitrogen(NO2) i altres contaminants secundaris
com l’Ozó (O3) enormement oxidant. Aquestes emissions es generen en les
diferents  vies  de comunicacions,  depenent de la  velocitat  i  les aturades de
cadascun dels  vehicles  i  en  els  percentatges  estimats  segons dades de la
administración de:
- 52%  de vies urbanes
- 33% de carreteres principals
- 15% de carreteres secundaries

Cal destacar alguns elements:
- Quantes  més  carreteres  amb  origen  i  final  a  les  grans  conurbacions

urbanes  més  trànsit  en  les  vies  urbanes  de  gran  aglomeracions  de
població, és a dir més afectats per la contaminació d’aquest origen, doncs
un percentatge elevat de vehicles tant turismes com vehicles pesants de
<3,5t entra i surt dels nuclis urbans. 

- Vora del 80% de transport de mercaderies es fa per carretera, front a un
1,6% en tren, un 18,4 en transport marítim i un 0,02% aeri. Aquest transport
de  mercaderies  amb  la  crisi  ha  disminuït  un  15%  en  quan  a  tones
transportades al 2007. Al 2010 ha tingut una lleugera recuperació. 

- La política europea dels transports de mercaderies de cara el 2010- Llibre
blanc -, tenia per objectiu reequilibrar els diferents modus de transport per a
disminuir la congestió i potenciar el transport ferroviari fins assolir una quota
de mercat del 15%. 

- Una gran part de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a reduir la
contaminació no es van desplegar per l’anterior Govern i una altra part ha
estat o esta sent revisada a la baixa per l’actual govern com ara : 

o Límit de velocitat fixada en 80km/h en els 16 municipis més propers
a Barcelona i que va entrar en vigor l’1 de gener de 2008 ( a finals
de gener  de 2011),  mesura que havia permès una reducció d’un
11% la contaminació sobre tot de partícules (Annex 11).  

o Flexibilització del transport de mercaderies per carretera, reduint-se
un 30% el nombre de quilometres restringits, i un 17% les hores en
les  quals  no podran circular  camions.(acord adoptat  el  12 d’abril
d’enguany I que ja entrarà en funcionament el dijous sant 21 d’abril
de 2011 (Annex 12)

- Nous carrils bus i VAO- vehicles d’alta ocupació, alguns programats però
molt enrederits o ni tant sols iniciats.

- Limitacions  del  trànsit  a  les  grans  ciutats  amb  mesures  dissuasives,
peatges, millora del transport públic  als centres de treball de més de 500
treballadors,  xec  de transport  del  Pla  d’economia sostenible  del  Govern
central, normatives de mobilitat sostenible etc.
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2) Indústria

En quan a les  partícules  PM<10µ  a més de les activitats  dels  sectors esmentats,
trobem també una gran quantitat d’activitats extractives, sobre tot a la zona 2 i plantes
asfàltiques i formigoneres moltes d’elles temporals o mòbils per obres concretes,  a
més  de  les  fixes  situades  en  llocs  estratègics  tant  des  del  punt  de  vista  de
comunicacions com pel desenvolupament de grans obres ( Annex  13  ).

Per a les grans activitats, citades a sota, s’aproven mesures concretes de correcció
sense que coneixem el balanç de les dutes a terme i les pendents. Tanmateix algunes
d’elles han modificat algun dels seus processos com les cimenteres que han passat a
utilitzar com a combustible fangs de depuradora o altres tipus de residus, amb la qual
cosa  la  seva  contaminació  presumiblement  ha  augmentat  amb  l'emissió  d’altres
contaminants  menys  controlats,  però no per  això  menys  perillosos,  com els  COV-
compostos orgànics volàtils-, dioxinas i furans (resultants de la incineració de matèria
orgànica), amb la qual cosa a les zones de proximitat a aquestes activitats pot haver
augmentat  les  immissions  de  contaminants  i  empitjorat  la  salut  de  les  poblacions
properes. 
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Observis que històricament les poblacions properes a aquestes instal·lacions, junt amb
les plantes de tractament de residus i de centrals tèrmiques han estat les àrees més
contaminades 

Relació  d’activitats  industrials  que  han  de  reduir  les  seves  emissions  per  a
millorar la qualitat de l’aire a la zona 1 i 2 segons Pla d'actuació de la Generalitat
2007
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3). Plantes de generació d’energia.

El tercer sector en quan a contaminació de NOx i PM<10µ, a més de les
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emissions de CO2 , que son la causa de l’efecte hivernacle i canvi climàtic, són
les Plantes de generació d’energia: centrals tèrmiques i instal·lacions de
combustió i cogeneració situades a la zona de “Protecció especial” . Malgrat
que el “Pla d’actuació” del Govern de la Generalitat adverteix d’aquesta causa,
aquestes instal·lacions no només han augmentat la seva capacitat sinó que
algunes s’han posat en marxa en el període posterior a la declaració, com ara
la recent inaugurada planta tèrmica de cicle combinat del port de Barcelona de
Gas Natural-Unión Fenosa amb una generació de dos grups de  425 MW, és a
dir de 850MW i la també recentment inaugurada el 30 de març d’Endesa :
Planta Besòs 5 també amb dos grups de 400MW cadascun, al costat de les del
mateix grup 3 i 4 al marge dret del Besòs a Sant Adrià del Besòs. 

Font: Agència d’Energia de Barcelona

Malgrat la crisi i les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Govern central
el creixement de l’oferta energètica segueix superant la demanda. Segons
declaracions d’Endesa en l’inauguració junt amb el president de la Generalitat
Sr. Mas, la nova planta del Besòs cobrirà el 120% de la demanda energètica
del territori (Annex 14  ).

També hi ha previsió segons estudi de Pla energètic del Ajuntament de
Barcelona de construir a Zona Franca una central tèrmica alimentada per
biomassa amb una generació de 1,3 MWe i 6 MWe alimentats per Gas Natural.

Una altre font d’emissions del grup d’energia son: les instal·lacions de
cogeneració i combustió associades a instal·lacions industrials.
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4) Transport marítim i aeri

4.1. Transit marítim  En els darrers anys, malgrat el Pla d’actuació per a corregir
la mala qualitat de l’aire també aquests transports han augmentat de manera
notable per les respectives ampliacions amb el Pla Delta de Llobregat.

Així doncs hi ha hagut una evolució històrica al alça en el tràfic de
mercaderies així com en el de viatgers i darrerament amb els creuers de luxe
que presenten unes considerables emissions al estar uns quants dies amarats
en el Port amb un consum energètic per a 3.000-4.000 persones molt superior
al normal per estar dotats de comoditats i consums exosomàtics no habituals.
Aquests creuers només en emissions de CO2 recollides per un recent informe
del ICTA de la UAB representen un 10% de les emissions de la ciutat de
Barcelona. Amb la crisi hi ha hagut un lleuger descens des de 2008 però les
previsions segons l’Autoritat portuària son de paulatina recuperació pel 2011.

Pel que fa al transport de passatgers, durant els 5 primers mesos de l’any 2009
el Port ha registrat un total de 908.624 persones que van viatjar a bord de ferris
de línia regular (332.401 passatgers) o de creuers turístics (576.223 creueristes).
El Port de Barcelona és en l’actualitat líder a Europa en creuers i base en el
Mediterrani, amb 7 terminals internacionals per passatgers. En conjunt, el tràfic
de passatgers ha crescut més d’un 9% fins al mes de maig de 2009, segons
dades de la Autoritat Portuària, increment que s’ha vist motivat per l’impuls del
tràfic de creuers (+18%) i del transport marítim de curta distància o Short Sea
Shipping amb Itàlia (+11%) i amb el nord d’Àfrica (+134%), molt especialment
amb Marroc i Algèria.

Les següents taules (X i 8)  son extretes dels anuaris de l'Autoritat Portuària de
Barcelona (per conseqüent on diu :Font: Elaboració pròpia 
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El  transport  marítim de mercaderies va  acompanyat  naturalment  de un alt
nivell de transport terrestre per l ‘inexistència de transport ferroviari. Així doncs
s’estima que en la  zona portuària es realitzen més de 20.000 recorreguts
diaris de camions, dels quals un 30% correspon a transport de contenidors
que  és  efectuat  per  una  flota  de  1.500  camions  >  a  3,5T  segons  dades
facilitades per l’Autoritat Portuària de Barcelona. 

Les emissions i abocaments per la càrrega i descàrrega de mercaderies al
port de Barcelona han estat repetides i , una de les més lamentables van ser
les descarrega de soja que des de 1981 a 1996 van enregistrar  26 brots
epidèmics  d’asma  a  Barcelona,  van  afectar  a  688  persones,  originant-se
1.155 ingressos en serveis d’urgència hospitalaris. Unes 40 persones varen
precisar els serveis d’assistència de la Unitat de Vigilància intensiva (UVI) i 20
varen morir com a conseqüència d’aquests brot.(Annex 15 ).

4.2. El transport aeri. Aeroport del Prat de Llobregat

Les emissions del transport aeri provenen de la combustió de fonts mòbils
relacionades amb el moviment de les aeronaus en el transport de passatgers
i mercaderies per l’aire.

Els contaminants principals emesos per aquesta activitat son: CO2, NOX i
també importants contribucions de CO, hidrocarburs i SO2. Aquestes
emissions depenen de l’avió, tipus de vol i combustible de consum (fuel,
benzina, querosè).
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Aquestes emissions han augmentat molt en les darrers anys degut a
l’augment del trànsit nacional i internacional d’avions. 

Les emissions que poden afectar la qualitat de l’aire son les que es
produeixen en l’entorn de l’aeroport i per sota de 3.000 peus (914m) i
comprenen les activitats d’aterratge, la circulació per les pistes, l’estada dels
avions en espera amb les turbines en funcionament i l’enlairament. Les
activitats de creuer és a dir per sobre de 3.000 peus son més fàcilment
diluïdes per les masses d’aire. També cal considerar les emissions de les
unitats auxiliars de subministrament d’energia de les aeronaus i els vehicles
de suport de terra, i el trànsit d’autobús i camions de mercaderies d’entrada i
sortida del aeroport.

Darrerament l’activitat del Aeroport de El Prat ha disminuït lleugerament tant
en el trànsit de passatgers com de mercaderies, presumiblement per la crisi i
per l’augment del trànsit en altres aeroports com el de Girona. (Annex 16  )

5. Consum domèstic.

El consum domèstic també emet emissions de NOx  i PM<10µ sobre tot les
calderes,  escalfadors domèstics,  electrodomèstics i  sobre tot  la calefacció,
aire acondicionat  i  la   manca de un bon aïllament  i  disseny dels  edificis.
Actualment  el  Decret  21/  2006,  de  14  de  febrer,  marca  unes  directius
d’ecoeficiència en edificis però encara no hi ha un compliment generalitzat
d’aquests criteris per edificis nous i menys encara d’adaptació per els edificis
vells.
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TERCER. Legislació aplicable per a la protecció de l’ambient atmosfèric i
responsabilitats de l’Administració en el seu compliment. Competències
de la Generalitat de Catalunya i de l’administració local.

a) Normativa comunitària .

La UE va iniciar a mitjans dels anys 90 un desenvolupament legislatiu per a millorar la
qualitat de l’aire de les ciutats europees.

1.

2.

3. Directiva 96/62/CE, de 27 de setembre de 1996,  sobre avaluació i gestió de
la qualitat de l’aire ambiental. (Annex 17 ) Directiva marc que estableix els
contaminants a mesurar, els sistemes per fer-ho i l’obligació de designar
autoritats responsables de garantir la qualitat de l’aire i informar a la
ciutadania.art.2.10 defineix aglomeració a partir de 250.000 habitants. Art. 7.1.
Els estats membres prendran les mesures necessàries per garantir el respecte
als valor límits. Art. 7.3 Els estats membres elaboraran Plans d’Acció que
indiquen les mesures que han d’adoptar-se a curt termini en cas d’excedir-se
els valors límits o els llindars d’alerta, a fi de reduir el risc de superació del límit
i limitar la seva durada. Aquests plans podran preveure mesures de control i, si
és necessari, de supressió d’activitats inclòs el tràfic automobilístic que
contribueixin a la superació dels límits.  

Aquesta Directiva també estableix que s’ha d’informar sobre el seguiment dels
plans i programes cada 3 anys a la Unió Europea.

4. Directiva 99/30/CE, de 22 d’abril de 1999 , relativa als valors límits de diòxid
de sofre, diòxid de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient i altres Directives
filles 2000/69/ CE, 2002/3/CE y 2004/107/CE, de 20 de febrer estableix com
s’ha de presentar la informació sobre els plans i programes previstos per la
Directiva 96/62/CE). Cap d’aquestes Directives ha estat transposada en el
nostre país en el termini fixat i hi va haver una sentencia contra el Govern
espanyol per aquest motiu.

5.

6.

7.

8. Directiva 2008/50/ CE que refon les Directives anteriors  per facilitar la seva
aplicació. (Annex 18 ).  Tot i significant un cert retrocés i allunyament dels
valors recomanats per la OMS i dona també un termini més ampli per a que els
Estats Membres no superin els valors límits de determinats contaminants.
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Aquesta Directiva requereix l’elaboració de Plans de Millora de la Qualitat de
l’aire per aquelles zones on la concentració d’un o més contaminants superin el
valor límit amb un marge de tolerància temporal amb l’objectiu d’assegurar
valors normals en la data especificada.

 

1.

b) Normativa estatal.

1. Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (BOE
núm. 309, de 26.12.1972). Aquesta Llei ha estat substituïda per la Llei 34/2007,
veure punt 6.

2. Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desplega la Llei 38/1972 (BOE
núm. 96, de 22.4.1975).

3. Reial Decret,1073/2002, de 18 d’octubre de 2002, sobre avaluació i gestió de la
qualitat de l’aire ambiental en relació amb el SO2, NO2, NOx, partícules, plom,
benzè  i CO, que transposa les Directives 96/62/CE i 00/69/CE ( BOE núm. 260, de
30.10.2002 (Annex 19 RD 1073/2002)
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- Segons aquest Reial Decret son les Comunitats Autònom es les encarregades de vetllar per la
qualitat de l’aire en el conjunt del seu territori , la qual osa no eximeix als  Ajuntaments de les
seves competències tali  i com assenyala l’article 25 de la Llei 7/1985 reguladora  de les Bases del
regim local
-   Art.  2  .Defineix  els  nivells  de qualitat  de l’aire  amb l’objectiu  d’evitar,  prevenir  o  reduir
efectes nocius per a la salut humana . Aquest RD també defineix en aquest article quines zones
deuen ser considerades com aglomeracions en funció del nombre d’habitants censats.
-  Art.  6 Disposa que l’organisme competent,  en aquest  cas el  Govern de la  Generalitat  de
Catalunya, adopti Plans d’Actuació a les zones i aglomeracions on se superin els valors límit
d’immissió amb la finalitat de millorar la qualitat de l’aire.
- Art. 10. Les Comunitats Autònomes han d’informar sobre aquests Plans el Ministeri de Medi
Ambient a fi que aquest Ministeri trameti la documentació corresponent a la Unió Europea, d’acord
amb la decisió de la Comissió de 20 de febrer de 2004, per la qual s’estableixen les mesures per a la
presentació de la informació sobre plans i programes previstos en la Directiva 96/62/CE. 

4.
4.

5.
6.

5.
6.
7.

8. Reial Decret 1796/2003, de 26 de desembre referent a l’ozó en l’aire
ambient.

9.
10.
7.
11.Llei 34/2007, sobre qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera (articles 9,

11,16 sobre les obligacions concretes de les administracions
publiques per assegurar la qualitat de l’aire, així com la possibilitat
de que ONG demandin el compliment d’aquestes obligacions  amb
els instruments legals procedents). Així mateix també estableix que en
els plans de millora de la qualitat de l’aire es podran preveure mesures
de control o suspensió d’aquelles activitats que siguin significatives en
la situació de risc. (Annex 20 ).

12.
8.
9.
13.Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat

de l’aire, de recent publicació,  que incorporar tots els requisits fixats per
la Directiva 2008/50/CE.  (Annex . 21).

c) Normativa autonòmica:

1. Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC
núm. 385, de 30.11.1983) modificada per la Llei 7/1989 (DOGC núm.1153 de
09.06.1989). El capítol III d’aquesta llei estableix que si un sector del territori
ultrapassa els valors admissibles pel que fa a les immissions d’algun contaminant
s’ha de declarar Zona de Protecció Especial.

2. Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983
(DOGC núm. 919, de 25.11.1987). 

En el seu article 26, aquest Decret indica que per a la declaració de zona de protecció especial
l’expedient ha de contenir: 
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- Informe sobre els nivells d’immissió que superen els llindars anuals i les accions que cal adoptar
amb caràcter  permanent  mentre no es restableixi  la  qualitat  de l’aire  en les  zones de protecció
especial.

3. Decret 226/2006, de 23 de maig pel que es declara “Zona de protecció especial
a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona.

4. Decret 152/2007, de 10 de juliol, pel que s’aprova el Pla d'actuació per a la
millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de
l'ambient atmosfèric.

Aquest Decret estableix: Cap. 1 aspectes relacionats amb la declaració de les zones de
protecció especial; Cap. II Inventari d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió amb
diàmetre inferior a 10 micres i avaluació de la seva incidència en la qualitat de l’aire. Cap III.
Objectius del Pla i mesures concretes a adoptar; Cap. IV escenaris d’emissió i immissió
estimats pel 2010; Cap. V .Estableix com s’ha e fer el seguiment de l’execució del Pla. Cap.
VI incorpora línies de treball i estudis que s’ha dut a terme en el període comprès entre l’any
2007 i 2010.( Annex  PLA D'ACTUACIÓ  en pendrive pel seu volum)

5. Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació per
a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric. 

6. Principis de Dret Comunitari , dret constituciona l i Competències de
Catalunya en quan a la qualitat de l’aire.

Quadre extret de l’estudi ¨
El Medi Ambient i la salut: Anàlisi de legislació i  experiències de bones
practiques de millora del medi ambient i la salut ¨   
(Elaborat pel CAPS- Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, setembre de 2010.
 Autors: Josep Martí Valls, Doctor en Medicina, Núria Sancho Fortuny, Doctora en Dret, legislació, Clara Mestres

Miserach i Marc Homs Vallés, llicenciats en Biologia, experiències en Bones practiques) . ( Annex 22  )
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7. Competències de la Generalitat en quant a les Normatives Europees sobre
qualitat de l'aire

L'Estatut d'autonomia de Catalunya  estableix en el seus Art. 113, 140, 144, 149,
160,162, 169 les competències i obligacions en aquesta matèria

ARTICLE 113. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT I NORMATIVA DE LA UNIÓ EUROPEA 
Correspon a la Generalitat el desplegament, l'aplicació i l'execució de la normativa de la Unió Europea
quan afecti l'àmbit de les seves competències, en els termes que estableix el títol V.

ARTICLE 140. INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT I DE LES COMUNICACIONS 
1.  Correspon  a  la  Generalitat  la  competència  exclusiva  sobre  ports,  aeroports,  heliports  i  altres
infraestructures de transport al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general.

ARTICLE 144. MEDI AMBIENT, ESPAIS NATURALS I METEOROLOGIA 
1. Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència
per a l'establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta competència compartida inclou en tot
cas: 
h. La regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d'aquest, la declaració
de zones d'atmosfera contaminada i l'establiment d'altres instruments de control de la contaminació, amb
independència  de  l'administració  competent  per  a  autoritzar  l'obra,  la  instal.lació  o  l'activitat  que  la
produeixi.
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ARTICLE 149. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DEL PAISATGE, DEL LITORAL I URBANISME
e.  La  determinació  de  mesures  específiques  de  promoció  de  l'equilibri  territorial,  demogràfic,
socioeconòmic i ambiental.

ARTICLE  162.  SANITAT,  SALUT  PÚBLICA,  ORDENACIÓ  FARMACÈUTICA  I  PRODUCTES
FARMACÈUTICS
3. Correspon a la Generalitat, en tot cas, la competència compartida en els àmbits següents:
b. L'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les mesures i les actuacions
destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral,
la  sanitat  animal  amb efectes  sobre la  salut  humana,  la  sanitat  alimentària,  la  sanitat  ambiental  i  la
vigilància epidemiològica.

ARTICLE 169. TRANSPORTS 
1.  Correspon  a  la  Generalitat  la  competència  exclusiva  sobre  els  transports  terrestres  de  viatgers  i
mercaderies per carretera, ferrocarril  i  cable que transcorrin íntegrament dins el  territori de Catalunya,
amb independència de la titularitat de la infraestructura. Aquesta competència inclou en tot cas: 
La regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats.
.La regulació del transport urbà i dels serveis de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme.

ARTICLE 189. DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA  
1.  La Generalitat  aplica i  executa el  dret  de la  Unió Europea en l'àmbit  de les  seves competències.
L'existència d'una regulació europea no modifica la distribució interna de competències que estableixen la
Constitució i aquest Estatut. 
2. Si l'execució del dret de la Unió Europea requereix l'adopció de mesures internes d'abast superior al
territori  de  Catalunya  que  les  comunitats  autònomes  competents  no  poden  adoptar  per  mitjà  de
mecanismes  de  col.laboració  o  coordinació,  l'Estat  ha  de  consultar  la  Generalitat  sobre  aquestes
circumstàncies abans que s'adoptin les dites mesures. La Generalitat ha de participar en els òrgans que
adoptin aquestes mesures o, si aquesta participació no és possible, ha d'emetre un informe previ. 
3. En el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la
Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees.

8.  Resum de legislació aplicable (Annex 23)

QUART. Efectes sobre la salut de les persones i el medi ambient de la
contaminació atmosfèrica.

Algunes zones de Catalunya no s’escapen de la situació d’atmosfera contaminada
fonamentalment la zones de grans concentracions urbanes com l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i les grans ciutats. Aquesta contaminació és força elevada per dos
contaminants que són productes típics de la contaminació produïda pel trànsit i la
indústria, són el diòxid de nitrogen NO2 i les partícules en suspensió de mida petita,
menors de 10 micres PM< 10µ.o PM < de 2,5µ.

Recents estudis com el del CREAL- Centre de Recerca en Epidemología Ambiental-
(Annex 24 document en pendrive pel seu volum ) que analitza els beneficis per a la
salut de la reducció de la contaminació assenyala: 

El deteriorament de la qualitat de l’aire sigui per causes antropogèniques o naturals té
efectes negatius sobre la salut humana i els ecosistemes i a escala global contribueix
al canvi climàtic11 Les causes antropogèniques són les que avui tenen més efectes
negatius, havent anat en augment en les darreres dècades. Aporten a l’atmosfera
contaminants com: CO2, CO, SO2, NO, NO2, O3 troposfèric (com contaminant
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secundari), NH3, H2S, partícules de mides i composició molt diversa (metalls,
compostos inorgànics, compostos orgànics persistents, compostos orgànics volàtils)
essent la mida de les partícules el que les fa més o menys perjudicials, essent les més
perilloses les de mida respirable < 10 µg (PM10) i sobretot les fines < 2,5µg (PM 2,5) i
molt fines < 1 µg-(PM1).

A mitjans del segle passat es van registrar episodis d’alta mortalitat a la ciutat de
Londres (al desembre de 1952)13 degut a altes concentracions de contaminants
atmosfèrics, després d’aquest episodi es varen prendre mesures (fonamentalment
limitació de l’ús de carbó) i aquell tipus de contaminació va millorar força. Però estudis
epidemiològics més recents han demostrat que inclús a menors concentracions de
contaminants, es donen efectes negatius sobre la salut, el que va portar a la Unió
Europea a l’elaboració de noves Directives de qualitat de l’aire.

Els principals contaminants de l’atmosfera avui a les grans ciutats europees són les
partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i els òxids de nitrogen (NO2) tots ells
fonamentalment derivats d’emissions del trànsit rodat i les activitats industrials i de
serveis. Des del 2003 alguns estats de la Unió Europea, els Estats Units d’Amèrica i
d’altres països, han aplicat plans i programes amb estratègics de reducció d’emissions
de contaminants fins arribar a nivells d’exposició de la població de protecció de la
salut, essent significatives les millores en algunes ciutats com Londres, Berlín,
Estocolm, Los Angeles i Paris.

Estat del coneixement.
Els estudis epidemiològics més actuals sobre els efectes aguts de la contaminació
atmosfèrica sobre la salut ens mostren unes relacions inequívoques i que cada cop es
coneix més la seva importància16. Es produeix un increment significatiu de la
mortalitat, el mateix dia i en dies successius, atribuïble a augments de les
concentracions de partícules en suspensió menors de 10 µm. Les concentracions
d’ozó , sobre tot a l’estiu, també tenen aquests efecte agut mentre que d’altres
contaminants com el SO2, NO2, CO, metalls i altres, tindrien sobre tot efectes en
patologia crònica.

La patologia més freqüent que causa aquesta mortalitat és la respiratòria i
cardiovascular. Entre els estudis que cal destacar que aporten aquestes dades hi ha:
el NMMAPS que es va portar a terme en les 20 ciutats amb més població dels EUA12,
L’estudi APHEIS de 29 ciutats europees (entre elles Barcelona)13, i l’estudi EMECAS
realitzat a les 16 ciutats més importants d’Espanya  (pàg. 9 del citat informe)

Actualment s’estudien les causes biològiques fisiopatològiques i toxicològiques
d’aquesta constatació epidemiològica, sobre tot el paper de les partícules de mida més
petita, partícules fines menors de 2,5 µm i de 1µg. que passen a la sang a nivell dels
alvèols pulmonars i són causa d’episodis aguts cardiovasculars (desencadenant inclús
infarts de miocardi) i d’altres patologies (respiratòries, càncers, trastorns
immunològics, diabetis, trastorns de creixement i cerebrals en criatures i d’altres ). 

També s’ha investigat i avui ja es té suficient coneixement científic per dir que
concentracions menors de contaminants però més sostingudes produeixen disminució
de la funció pulmonar i patologies cròniques, essent els més vulnerables els nens, els
malalts amb patologies ja existents i les persones fumadores, patologies com malaltia
pulmonar obstructiva crònica i insuficiència cardíaca, essent a més llarg termini també
causa de mortalitat per aquestes causes.

25



Sembla que molts del efectes adversos per la salut que causen les partícules podrien
ser associats a l’estrès oxidatiu que provoca inflamacions a les vies respiratòries altes,
els pulmons i el sistema cardiovascular, degut a la producció de les anomenades
especies reactives d’oxigen (ROS). Alts nivells de ROS provoquen un canvi de l’estat
redox de les cèl·lules que comporta una sèrie de reaccions en cadena associades a la
inflamació i, a concentracions més altes, associades a la mort cel·lular. Les partícules
derivades del trànsit tenen més potencial oxidatiu que les que es troben en la
contaminació de fons. Seria interessant aconseguir mesures de les PM en el cos
humà, a més de l’aire, així com les mides d’aquestes i la seva composició per seguir
investigant. Està demostrat que les zones amb més intensitat de trànsit són les zones
amb més estrès oxidatiu cel·lular. (pàg. 11).

Segons el mateix estudi,  els beneficis per la salut de la millora de la contaminació
atmosfèrica serien

:

Les partícules menors de 2,5µ actualment es mesuren a 30 estacions de Catalunya de
les quals 26 superen els 10µg/m3 i 4 el de 20 µg/m3 , l’esmentat estudi fa referència a
aquest contaminant i fa l’estimació següent:
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Sobre el Diòxid de nitrogen trobem les següents referències:

El Dióxido de Nitrógeno (NO 2) es un contaminante que provoca diferents daños en la salud humana. Se
origina en procesos de combustión, como los que ocurren en los motores de los automóviles, donde por
la elevada temperatura el nitrógeno (N2) y el oxígeno (O2) del aire forman los Óxidos de Nitrógeno (NOx),
sobre todo Monóxido de Nitrógeno (NO), que luego se oxida en gran parte dando lugar al Dióxido de
Nitrógeno (NO2).

Está  demostrado  que  el  NO2 provoca  daños  pulmonares.  Al  tener  poca  avidez  por  el  agua  de  las
mucosas alcanza los tramos profundos del tracto respiratorio e inhibe algunas funciones del pulmón,
como la respuesta inmunológica, disminuyendo la resistencia a las infecciones.

Los niños  y  asmáticos son  los  más afectados  por  la  exposición a concentraciones agudas  de NO2,
mientras que no se observan efectos tan acusados en individuos adultos sanos. La exposición crónica a
bajas concentraciones de este contaminante se ha correlacionado con un incremento en la frecuencia de
enfermedades respiratorias infecciosas en los  niños,  con el  desarrollo  de enfermedades respiratorias
crónicas, con el envejecimiento acelerado del pulmón y con la disminución de la capacidad pulmonar.

Algunos experimentos indican que el NO2 puede tener efectos genotóxicos sobre el material hereditario
pudiendo  causar  cáncer.  No  obstante,  existe  más  evidencia  de  la  genotoxicidad  que  causan  otras
sustancias que se forman a partir del Dióxido de Nitrógeno, como son el ácido nítrico y los nitroarenos. El
NO2 es, además, precursor de otros contaminantes secundarios con efectos aún más graves sobre la
salud o los ecosistemas:

- El Ozono Troposférico (O3) y otros contaminantes fotoquímicos como los peroxiacetonitrilos
(PAN).

- El ácido nítrico y nitratos que forman aerosoles ácidos y desequilibran la composición de los
suelos y las aguas, provocando eutrofización y liberación de metales pesados.

La contaminación atmosférica incide en la aparición y agravamiento de enfermedades respiratorias, así
como otras asociadas, como las vasculares y cánceres. La Comisión Europea calcula que por esta causa
fallecen anualmente en la UE-27 400.000 personas, 16.000 de ellas en España. En nuestro país fallecen
8 veces más personas a causa de la contaminación atmosférica que por los accidentes de tráfico en
carretera y casi 11 veces más que en accidente laboral. 

Així doncs la contaminació atmosfèrica vulneraria també la Llei de salut pública
de 14 d’octubre de 2009,   que en el seu Preàmbul diu:

La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat
mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les
persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. La salut pública també s’ha
d’entendre com la salut de la població, i depèn, en gran part, de factors estructurals i ambientals (…).La
Llei de l’Estat 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, va incloure la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut entre les finalitats del Sistema Nacional de Salut. 
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Així com la Llei14/ 2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància
i l'adolescència,  que destaca la importància en l’àmbit d’atenció i protecció dels
menors, que diu:
- Article 5. 1. L'interès superior de l'infant o l'adolescent ha d'ésser el principi inspirador i fonamentador

de les actuacions públiques. 

- Article 44 . Dret a la prevenció, la protecció i la promoció de la salut (…) b) Rebre actuacions
preventives, amb l'objectiu de prevenir les malalties i les seves complicacions i disminuir l'exposició a
factors de risc per a la salut; 

- Article 55. Drets i deures en l'espai urbà. (…) 4. Els infants i els adolescents tenen dret a conèixer llur
ciutat o població i llur barri per a gaudir de l'entorn urbà.

-  Article 72. Espais col·lectius diürns Les administracions públiques han de vetllar perquè els espais,
centres i serveis en què hi ha habitualment infants o adolescents tinguin les condicions físiques i
ambientals, higienicosanitàries i de recursos humans adequades.

Altres informes fets per diferents entitats científiques sobre els efectes de la
contaminació sobre la salut son : CREAL Centre d' Investigació en Epidemiología
Ambiental , el SESPAS - Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica- ,
SEE- Sociedad Española de Epidemiología- , SSPCB- Societat de Salut Pública de
Catalunya i Balears- , projecte EMECAM- Estudio multicéntrico español sobre la
relación entre la contaminación atmosférica y la mortalidad, proyecto EMECAS
Estudio multicéntrico en España de los efectos a corto plazo de la contaminación
atmosférica sobre la salud - , el Centro Superior de Investigaciones en Salud Pública,
de la Generalitat Valenciana, y en el CIBER Consorcio de Investigación Biomédica de
Epidemiología y Salud Pública, del Instituto de Salud Carlos III., ( Annex 24 bis en
pendrive )

FONAMENTS JURÍDICS

En els fets  assenyalats anteriorment entenem que hi ha fonament per  a imputar a
l’Administració pública de la Generalitat de Catalunya com a Administració competent i
responsable de fer complir les Directives Comunitàries, així com les Lleis de l’Estat i
les pròpies de la Comunitat Autònoma i els Ajuntaments amb competència sobre la
qualitat de l’aire i la gestió de la protecció del medi ambient per la Llei 7/85 de Bases
del Règim Local , així com per no adoptar les mesures necessàries per mantenir una
bona qualitat de l’aire i protegir la salut de la població.

L’ imputació és per no haver adoptat les mesures administratives aprovades pel mateix
Govern de la Generalitat per a reduir l’emissió de contaminants com: els òxids de
Nitrogen i haver superant els llindars assenyalats per les normatives vigents en les
mesures d’immissió, existint mecanismes per fer-ho i havent-se descrit i avaluat les
mesures correctores suficients per assolir el nivells límits fixats per la Comunitat
Europea pels quals s’exhauria el Termini l’1 de gener del 2010. De la qual cosa se’n
deriva una autoria d’omissió de qui té el deure de garantir una qualitat de l’aire
saludable per a tota la població i de protecció del medi.

La figura de comissió per omissió ha estat referida al delicte mediambiental per el
Tribunal Suprem en la sentència de 27 de gener de 1999. Així com en la sentència del
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mateix tribunal de 29 de setembre de 2001 on s’ha perfilat el concepte de comissió per
omissió comesa per les autoritats públiques en relació a temes mediambientals.

Aquest omissió de la responsabilitat ambiental de l’Administració provoca directa o
indirectament les immissions a l’atmosfera, contravenint disposicions de caràcter
general protectores del medi ambient i que poden perjudicar greument l’equilibri dels
sistemes naturals i el que és encara més greu de resultats contrastats per
especialistes en Epidemología, dermatologia, al·lèrgies, malalties respiratòries i
cardiovasculars que deterioren la salut comunitària afectant al conjunt de la població i
molt en especial als infants, gent gran i sectors més vulnerables.

Per tot el més amunt exposat,

SOL·LICITEM

Que tenint per presentat aquest escrit, sigui admès a tràmit com a denúncia contra els
responsables de les Administracions més amunt esmentades i s’obrin diligencies per a
comprovar que l’any 2010 i el primer trimestre del 2011 s’han superat els nivells de
diòxid de nitrogen per a la protecció de la salut humana a la que obliga la Directiva
Marc de 1999/30/CE, i les Directives que d’ella se’n deriven, així com la Directiva
2008/50/CE i les seves respectives transposicions en el la legislació estatal, inclòs el
Reial 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, de recent
publicació,  que incorpora tots els requisits fixats per la Directiva 2008/50/CE, així com
la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric i el Decret
322/1987 que la desenvolupa, així com el Decret 152/ 2007 de 10 de juliol pel que
s’aprova el Pla d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire.

Barcelona, 29 de juny de 2011   
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Maria Vide Sahuquillo

Ecologistes en Acció de Catalunya

Joan Martínez León , 

Confederació d`Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Jordi Bonet i Martí,

Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)

Ricard Riol Jurado, 

Associació per a la Promoció del Transport Públic  

Julia Diez Gòmez, 

Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca (DEMASAB)

Joan Cuyàs Robinson

Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) 
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