
Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

   

Comissió tècnica de seguiment 
Maria Llorens. Cap de la Secció de Diagnosi i Control Ambiental. Diputació de 

Barcelona. 

Cecília Gómez. Tècnica de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. 

Diputació de Barcelona. 

Marta Chillida. Tècnica de Medi ambient de l’Ajuntament de Granollers. 

Jordi Balsells. Tècnic MEDIATEC, SCP. 

 

Equip redactor 
Jordi Balsells. Biòleg. 

Jordi Solé. Químic. 

Marta Teixidó. Biòloga.  

 

Ajuntament de Granollers 
Marta Chillida. Tècnica de Medi ambient de l’Ajuntament de Granollers. 

Xavier Ases. Cap de l'Oficina de llicències d'activitat. Ajuntament de Granollers. 

Ricard Caussa. Tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Granollers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

   

 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  3 

ÍNDEX 

1. Introducció............................................................................................................... 5 
2. Principals contaminants atmosfèrics ....................................................................... 7 
3. Normativa i iniciatives per a la millora de la qualitat de l’aire ................................ 11 

3.1. A l’àmbit europeu: ......................................................................................... 12 
3.2. A l’àmbit estatal:............................................................................................ 13 
3.3. A l’àmbit autonòmic:...................................................................................... 15 
3.4. A l’àmbit local ................................................................................................ 17 

4. Competències municipals relacionades amb la contaminació atmosfèrica........... 21 
4.1. Organigrama funcional actual ....................................................................... 22 

5. Descripció general de l’àrea d’estudi: orografia, població i climatologia ............... 23 
5.1. Orografia i població ....................................................................................... 23 
5.2. Climatologia .................................................................................................. 23 

6. Anàlisi de les principals fonts de contaminació atmosfèrica. Emissions. .............. 28 
6.1. Inventari d’emissions .................................................................................... 28 

6.1.1. Sector transport..................................................................................... 38 
6.1.2. Sector industrial .................................................................................... 46 
6.1.3. Sector domèstic .................................................................................... 53 
6.1.4. Sector obres.......................................................................................... 54 
6.1.5. Sector agrícola ...................................................................................... 55 

7. Anàlisi de la Qualitat de l’aire. Immissions. ........................................................... 56 
7.1. Xarxa de Control i Vigilància de la Qualitat de l’Aire: Ubicació i 
concentracions observades ...................................................................................... 58 

7.1.1. Qualitat de l’aire a Granollers................................................................ 60 
8. Anàlisi de la situació .............................................................................................. 75 

8.1. Factors responsables de possibles nivells elevats de contaminants ............ 75 
8.2. Conclusions nivells de qualitat ...................................................................... 75 

8.2.1. Partícules PM10 ..................................................................................... 75 
8.2.2. Situació PM10 a Granollers .................................................................... 77 

9. Pla d’actuació. ....................................................................................................... 78 
9.1. Objectius i estructura del Pla de millora........................................................ 78 
9.2. Accions del Pla d’actuació. ........................................................................... 82 

10. Conclusions i recomanacions sobre el control i l’avaluació de la qualitat de l’aire 
i les mesures per aconseguir-ho................................................................................. 177 
11. Bibliografia. ..................................................................................................... 179 
 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  4 

 

 

DOCUMENT 2: ANNEX 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  5 

1. Introducció 

La qualitat de l’aire és el resultat de fenòmens complexes derivats d’una pluralitat de 
causes i efectes associats, en general, a l’activitat humana i a l’emissió de 
contaminants a l’atmosfera. 

La contaminació atmosfèrica és un problema tant local, com regional i transfronterer, 
provocat per l’emissió de determinats contaminants, que bé per si sols, o bé per 
reaccions químiques, provoquen efectes perjudicials per al medi ambient i la salut.  

La contaminació atmosfèrica es defineix segons la Directiva 84/360/CEE, de 28 de 
juny de 1984, relativa a la lluita contra la contaminació atmosfèrica, com : “La 
introducció a l’atmosfera directa o indirectament per l’home de substàncies o d’energia 
que tinguin una acció nociva de tal naturalesa que posi en perill la salut de l’home, que 
causi danys als recursos biològics i als ecosistemes, que deteriori els béns materials i 
que danyi o perjudiqui les activitats recreatives i altres utilitzacions legítimes del medi 
ambient”. 

Com a conseqüència sobretot de les activitats humanes, de la combustió de 
combustibles fòssils, de les emissions industrials i del sistema de transport i del 
creixement desorganitzat de les ciutats, s’han iniciat canvis molt profunds en la 
composició de l’atmosfera i una contaminació de la mateixa que afecta directament a 
la salut de les persones i també als ecosistemes. 

En els darrers anys s’han publicat una sèrie de Directives Europees sobre la Qualitat 
de l’Aire on s’han marcat uns límits i objectius per als principals contaminants 
atmosfèrics. Per tal de poder assolir els límits marcats es va aprovar el Decret 
226/2006, pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les 
partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). S’estableixen dues zones de 
Protecció Especial, la 1 i la 2, i Granollers es localitza a la zona 2 de protecció especial 
pel que fa al contaminant partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10), zona que també inclou diversos municipis del Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat. 

El Govern de la Generalitat va aprovar el juliol de 2007 (Decret 152/2007) el Pla 
d'actuació 2007-2009 per a la millora de la qualitat de l'aire en els municipis que van 
ser declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, amb les mesures 
necessàries per prevenir i reduir l'emissió dels contaminants en qüestió. Aquestes 
mesures, en part, han de ser impulsades per les administracions locals. 

Així, anualment es recullen i registren les dades locals, pel Pla de Millora de la Qualitat 
de l'Aire, per part de l’Ajuntament i es remeten a l’Oficina Tècnica de Plans de Millora 
de la Generalitat i des de l’Ajuntament també s’ha col·laborat en la revisió del disseny 
del formulari pel lliurament de les dades per part dels ajuntaments. Falta si més no, un 
feedback per poder fer un seguiment local de les emissions del municipi estimades per 
l’Oficina Tècnica. 
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En addició, existeixen informes de les estades els darrers quatre anys de la unitat 
mòbil de la Diputació de Barcelona al municipi, que indiquen nivells puntuals de 
contaminació a estudiar per establir actuacions locals de millora de qualitat de l’aire. 
També es disposen informes sobre la caracterització de les mostres de partícules 
recollides a Granollers (2010), així com registres d’immissió històrics a punts de 
mostreig propers a les pistes d’atletisme i al Palau Olímpic d’esports al carrer Francesc 
Macià. 

L’Ajuntament de Granollers va realitzar una petició de suport tècnic a l’Oficina Tècnica 
d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, per a que a partir de tota 
la informació disponible es pogués avançar en la redacció d’un pla d’actuació local per 
a la millora de la qualitat de l’aire, que ajudi a prioritzar les actuacions a impulsar i 
s’aconsegueixi un descens en les emissions locals que beneficiïn la salut dels 
habitants i augmentin la qualitat i esperança de vida. 

En el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la 
Diputació de Barcelona ha atorgat suport tècnic a l’Ajuntament de Granollers per a la 
diagnosi i redacció d’un pla amb mesures locals per a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica. 

El Pla d’actuació local per a la millora de la qualitat de l’aire a Granollers consta d’una 
diagnosi i de fitxes d’accions, que s’estructuren de la següent manera: 

• Nom de la línia estratègica. 

• Codificació de l’acció. 

• Nom de l’acció. 

• Descripció de l’acció.  

• Serveis municipals implicats. 

• Interrelació amb altres figures de planificació municipal, comarcals, o 
autonòmiques...  

• Prioritat.  

• Cost.  

• Indicadors. 

Existeixen diverses eines de planificació estratègica, Pla de Mobilitat Urbana, Agenda 
21, Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, etc. on es recullen diferents propostes 
orientades a la millora de la qualitat de l’aire a Granollers. Amb el present Pla 
d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica es pretén crear un 
únic document on es recullin totes les mesures orientades a la millora de la qualitat de 
l’aire en el municipi de Granollers i es prioritzin les actuacions a desenvolupar. 
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2. Principals contaminants atmosfèrics 

Els contaminants atmosfèrics més significatius i determinants per la qualitat de l’aire 
urbà són: les partícules (fines i molt fines), els compostos de nitrogen (diòxid de 
nitrogen en particular), el monòxid de carboni, els compostos de sofre i l’ozó 
troposfèric. 

Tots ells excepte l’ozó són contaminants primaris ja que procedeixen directament de 
les fonts d’emissió. L’ozó és un contaminant secundari originat per les complexes 
reaccions químiques que tenen lloc a l’atmosfera entre els contaminants precursors de 
l’ozó ( òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils, monòxid de carboni i metà) i els 
propis components de l’atmosfera. 

A continuació, s’exposa una descripció resumida dels principals contaminants i de les 
possibles fonts d’origen: 

- Diòxid de sofre: El SO2 és un gas incolor, no inflamable, reductor i molt soluble en 
aigua. A elevades concentracions presenta olor irritant i desagradable. La principal font 
d’emissió de SO2 és la combustió del carboni i dels productes petrolífers que contenen 
sofre en la seva composició. A l’atmosfera el SO2 s’oxida a SO3 i en presència d’aigua 
forma SO4H2 que és el responsable de les pluges àcides. Aquests compostos de sofre 
es poden traslladar a grans distàncies, fet que genera contaminació en altres localitats.  

El diòxid de sofre es pot trobar també en processos industrials com la fabricació de 
paper i la fosa de metalls, i dels vehicles. És un dels principals causants de l’ smog i 
pluja àcida. 

- Òxids de nitrogen (NOX): formats principalment per diòxid de nitrogen (NO2) i òxid 
nítric (NO). Són els precursors de la formació de l’ozó troposfèric i també de nitrats. Es 
formen durant els processos de combustió a l’oxidar- se el nitrogen atmosfèric. La 
principal font productora d’emissions de NOx és el transport per carretera, encara que 
activitats de producció i de transformació d’energia, de les plantes de combustió 
industrial i d’altres mitjans de transport i utilització de maquinària mòbil hi contribueixen 
significativament. 

Pel que fa al diòxid de nitrogen és un bon indicador del trànsit rodat perquè les 
emissions provocades per la circulació de vehicles són la principal font de les seves 
emissions. També d’estufes i cuines de gas. Per altra banda, el NO2 intervé en 
diverses reaccions químiques que tenen lloc a l’atmosfera donant lloc a ozó troposfèric 
i també a partícules en suspensió menors de 2,5 micres (PM2,5). També el diòxid de 
nitrogen és el principal causant de l’smog i pluja àcida. 
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- Material particulat (PM): Engloba un ampli ventall de substàncies orgàniques i 
inorgàniques disperses a l’aire que provenen de fonts naturals i artificials. Les 
partícules són emeses per una gran varietat de fonts en funció de les quals varien les 
seves propietats físiques com són la mida, la densitat, superfície específica...i també la 
seva composició química. Es pot diferenciar entre partícules primàries que són 
abocades directament a l’atmosfera, i partícules secundàries que s’originen a partir de 
les emissions dels precursors gasosos. 

Els dies de pluja produeixen sobre la concentració de les partícules en suspensió una 
baixada dels valors, el que s'anomena episodis de valors baixos de partícules per 
deposició humida, es produeix per tant una neteja de la atmosfera evitant l'acumulació 
de les partícules en suspensió en 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. 

Per altra banda, s’ha vist que la combustió de carburants fòssils generada pel trànsit i 
que és una de les principals fonts de contaminació a les ciutats, pot produir diferents 
tipus de partícules: 

• Partícules grans per l’alliberament de materials incremats (cendres 
volàtils). 

• Partícules fines formades per la condensació de materials vaporitzats 
durant el procés de combustió. 

• Partícules secundàries mitjançant reaccions atmosfèriques de 
contaminants que s’han desprès com a gas. Els principals components de les 
partícules secundàries antropogèniques són els sulfats, els nitrats i els 
aerosols orgànics secundaris. 

Les partícules d’origen antropogènic s’emeten fonamentalment en zones urbanes i 
industrials essent el trànsit la principal causa de les emissions. La combustió dels 
combustibles fòssils (especialment el carboni), constitueix la principal font en l’àmbit 
industrial tot i que també contribueixen de manera significativa emissions de 
determinades activitats de la construcció, de la mineria, de la fabricació de ciments o 
ceràmiques i el transport de materials. Cal destacar també que en l’àmbit agrícola es 
produeixen emissions significatives com a conseqüència de moviments de terra, 
d’emissions de residus biològics i de la crema de biomassa. 

A més a més les partícules en suspensió menors de 10 micres (PM10), i menors de 2,5 
micres (PM2,5) es poden trobar en la barreja i aplicació de fertilitzants i agroquímics, la 
construcció de camins, la demolició, la construcció i també les centrals tèrmiques, les 
llars de combustió, els processos industrials i el fum del tabac. 

- Ozó troposfèric: és un contaminant secundari que es forma a l’atmosfera per 
diferents reaccions complexes entre els anomenats precursors de l’ozó i dels quals 
destaquen: òxids de nitrogen (NOX), compostos orgànics volàtils no metànics 
(COVNM), el monòxid de carboni (CO) i el metà (CH4). 
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Les majors concentracions d’aquest contaminant com que es forma per un procés 
fotoquímic es produeixen fonamentalment a l’estiu. A més, es tracta d’una molècula 
altament reactiva que tendeix a descompondre’s en zones on existeix una alta 
concentració de NO i això fa que la seva presència al centre de la ciutat sigui menor 
que en cinturons metropolitans i en àrees rurals del voltant. 

També cal destacar que l’ozó és transportat a grans distàncies i es veu implicat en 
fenòmens de contaminació atmosfèrica. 

L’ozó (O3) es troba a nivell del sòl i prové bàsicament de la descomposició (oxidació) 
dels compostos orgànics volàtils dels solvents, de les reaccions entre substàncies 
químiques resultants de la combustió del carboni, gasolina i altres combustibles i de 
les substàncies components de les pintures i d’esprai pel cabell. L’oxidació es produeix 
ràpidament a alta temperatura ambient. Els vehicles i la indústria constitueixen les 
principals fonts de l’ozó a nivell del sòl. 

- COVNM i Metà (CH4): COVNM agrupa nombrosos compostos del carboni, 
concretament els hidrocarburs llurs àtoms d’ hidrogen han sigut substituïts en part o en 
la seva totalitat per altres àtoms com per exemple de sofre, de nitrogen, d’ oxigen, 
halògens.... Les principals fonts antropogèniques que provoquen emissions són l’ 
utilització de dissolvents orgànics (vernissos, pintures, pegues, desgreixants), la 
indústria química, el refinament del petroli, l’emmagatzematge i distribució de 
combustibles i també les explotacions ramaderes i agrícoles. Val a dir que les fonts 
naturals, la vegetació, són les més importants alhora de contribuir en la contaminació. 

El metà (CH4) és l’ hidrocarbur més abundant a l’atmosfera. S’oxida i dóna lloc a CO2 i 
vapor d’aigua que són dos gasos de l’efecte hivernacle. Les principals fonts d’emissió 
antropogènica són les explotacions ramaderes, determinats cultius com l’arròs i les 
activitats de tractament i eliminació de residus. 

- Monòxid de carboni (CO): és molt freqüent en termes de concentració absoluta. Es 
genera principalment en processos de combustió incompleta quan el carboni s’oxida 
de manera parcial. Les principals activitats que generen aquest contaminant són: el 
transport per carretera, les plantes de combustió no industrial i els processos 
industrials sense combustió. 

A més, existeixen altres contaminants i molècules que tant per si soles com per 
reaccions amb contaminants es formen en l’entorn urbà i afecten a la salut de les 
persones. Alguns d’ells són: metalls pesants, dioxines, furans, compostos orgànics 
volàtils, benzè i hidrocarburs aromàtics policíclics, etc... 
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En l’àmbit urbà, el trànsit és el principal agent responsable de la degradació de la 
qualitat de l’aire, especialment en relació als nivells de partícules, NOX i ozó.  

També la indústria influeix directament en la qualitat de l’aire amb la emissió 
fonamentalment de CO, NOX, COV, SO2 i partícules. A més a més, cal destacar també 
la presència d’altres instal·lacions industrials com les incineradores de llots d’aigües 
residuals, o de les escombraries urbanes, que sinó es controlen bé, a més a més dels 
contaminants propis de la combustió també poden emetre furans i dioxines, 
considerats molt tòxics. Per altra banda, la indústria també emet de manera normal o 
de forma accidental una sèrie de compostos directament relacionats amb el tipus de 
producció que realitzen. 

És molt important tenir en compte l’ ubicació de la indústria dins del terme municipal 
donat que existeixen factors tècnics (alçada de les xemeneies) i naturals (vents 
dominants) que incideixen en la dispersió de les emissions podent arribar a 
quilòmetres de distància. 

Altres focus de contaminació són les calefaccions domèstiques. 
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3. Normativa i iniciatives per a la millora de la qualitat de l’aire 

La legislació estableix valors límits cada vegada més rigorosos amb el temps, tant pel 
que fa als valors llindars com al nombre de superacions. L’última normativa vigent està 
recollida en el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat 
de l’aire. Els valors límits i objectius fixats per diferents contaminants es poden 
observar a la següent taula. 

Taula 1. Valors límits i objectius: 

Compost 
Valor límit/ 

objectiu/llindar 
d’alerta 

Concentració 
Nombre de 

superacions 
màximes 

Any d’aplicació 

Mitjana anual  40 µg/m3  

PM10 

Partícules 
en 
suspensió 
de 
diàmetre 
inferior a 
10 micres 

Mitjana diària  50 µg/m3  

 

35 dies/any 1 de gener 2005 

Mitjana anual 25 µg/m3  1 de gener 2010 

 

PM2,5 

Partícules 
en 
suspensió 
de 
diàmetre 
inferior a 
2,5 micres 

 

Mitjana anual 25 µg/m3 

Margen de tolerancia: 20% 11 de 
juny de 2008, que es reduirà l’ 1 de 
gener següent i, en successiu, cada 
12 mesos, en percentatges idèntics 
anuals fins assolir un 0% l’ 1 de 
gener de 2015, establint-se els 
següents valors: 

5 μg/m3 en 2008; 4 μg/m3 en 2009 y 
2010; 3 μg/m3 en 2011; 2 μg/m3 en 
2012; 1 μg/m3 en 2013 y 2014. 

1 de gener 2015 

Mitjana diària 125 µg/m3 3 dies/any 1 de gener 2005 

Mitjana horària 350 µg/m3 24 ocasions any 
civil 

1 de gener 2005 
SO2 

Diòxid de 
sofre Llindar d’alerta ( 3h 

consecutives en 
zona) de 100 Km2 o 
zona aglomeració) 

500 µg/m3   
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Compost 
Valor límit/ 

objectiu/llindar 
d’alerta 

Concentració 
Nombre de 

superacions 
màximes 

Any d’aplicació 

Mitjana anual 40 µg/m3 1 de gener 2010 

Mitjana horària 200 µg/m3 (No es podrà superar en 
més de 18 ocasions per any civil) 

1 de gener 2010 NO2 

Diòxid de 
nitrogen 

Llindar d’alerta (3 
hores consecutives) 

400 µg/m3   

CO  

Monòxid 
de carboni 

Mesura octohorària 10 mg/m3  1 de gener 2005 

Mesura octohorària 120 µg/m3 25 dies/any 1 de gener 2010 

Llindar d’informació 180 µg/m3  2010 
O3 

Ozó 
Llindar d’alerta 240 µg/m3  En vigor 

Font: Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

Per la millora de la qualitat de l’aire existeixen diferents normatives d’àmbit europeu, 
estatal, autonòmic i local i a més a més també una sèrie d’instruments desenvolupats 
al voltant de polítiques de transport urbà i mobilitat sostenible donat que s’ha vist que 
la influència del transport en la qualitat de l’aire és molt significativa. 

3.1. A l’àmbit europeu: 

A nivell europeu hi han varies iniciatives i programes implementats per tal de millorar la 
qualitat de l’aire a les ciutats. La Unió Europea ha desenvolupat diferents directives 
relatives a la disminució del CO2, al consum d’energia, a la millora ambiental i 
utilització d’energies renovables. Per altra banda existeixen directives específiques del 
transport que regulen la qualitat dels combustibles i pretenen incrementar l’ús dels 
biocombustibles o facilitar informació de l’eficiència energètica en els nous vehicles. 
Algunes estratègies desenvolupades són: 

- Estratègia Europea de Desenvolupament Sostenible. 

- Estratègia de Medi Ambient Urbà. 

- Utilització de biocarburants. 

- Pla de Foment d’Energies Renovables. 

- Programes relatius al transport sostenible. 

- Eurocities 

- Civitas 
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3.2. A l’àmbit estatal: 

A nivell estatal existeixen diferents iniciatives per la millora de la qualitat de l’aire. Amb 
el desenvolupament d’una legislació de caràcter bàsic, es defineixen plans i programes 
a impulsar per tal de reduir les emissions contaminants segons la normativa europea. 

Les iniciatives i programes nacionals destinats a la millora de la qualitat de l’aire 
provenen de la Directiva Marc sobre l’ avaluació i gestió de l’aire ambient (Directiva 
96/62/CE) i de les seves corresponents directives d’aplicació o de desenvolupament. 
Algunes estratègies utilitzades són: 

- Observatori de la Mobilitat Metropolitana (2003). 

- Pla estratègic d’infraestructures i transport (15/07/2005). 

- Estratègia de Medi Urbà (15/06/2006). 

- Estratègia Espanyola de Qualitat de l’Aire (16/02/2007). 

- Pla d’acció d’estratègia d’ estalvi i eficiència energètica (20/07/2007). 

- Pla nacional de reducció d’emissions per a grans instal·lacions de combustió 
(Aprovació en el Consell de Ministres del 07-12-2007). 

- Programa nacional de reducció d’emissions (BOE núm. 25, 29/01/2008). 

- Pla Nacional de Mejora de la Calidad del Aire (04/11/2011). 

Dins de l’estratègia de Medi Urbà, alguns dels objectius per una mobilitat sostenible 
són: 

- Reduir la dependència respecte l’automòbil. 

- Incrementar altres mitjans de transport com poden ser la bicicleta o el transport 
públic, de manera que el ciutadà pugui triar entre caminar , pedalejar o utilitzar un 
altre mitjà de transport de manera segura i còmoda. 

- Evitar la expansió dels espais dependents de l’automòbil. 

Respecte els resultats del programa nacional de reducció d’emissions de l’any 2008, 
cal destacar que les característiques del parc d’automòbils i dels combustibles 
utilitzats, així com un augment en la demanda de transport, ja sigui de mercaderies 
com de viatgers, han fet que aquesta reducció sigui mínima. Dins del sector transport 
destacaven una sèrie de mesures com: 

- Accelerar la introducció de noves tecnologies netes en aquest sector. 

- Aprofitar sinèrgies i efectes positius entre les iniciatives públiques i privades. 

- Millorar la informació i facilitar un seguiment continuat de les emissions. 

Algunes mesures que s’han dut a terme per la seva influència en la qualitat de l’aire 
urbà han estat: 

- Renovació del parc de vehicles, concentrant els incentius en l’adquisició de 
vehicles menys contaminants. 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  14 

- Afavorir la ràpida introducció dels combustibles menys contaminants (per 
exemple gasolines i gasoil sense sofre), començant per les àrees urbanes, així 
com de combustibles alternatius i, en el cas de parcs de vehicles, combustibles 
millorats (per exemple emulsiones). 

- Vehicles industrials. Combinar programes de recolzament a la renovació (com 
les bonificacions existents) amb altres d’incentiu a la remodelació (retrofitting, 
actualització) dels vehicles més contaminants, en particular en parc de vehicles 
com en vehicles de transport urbà. 

- Promoure l’aplicació d’ incentius tributaris, afavorint un transport ambientalment 
més eficient. 

- Formació de conductors, tant professionals com particulars, difonent pautes de 
conducció per tal que hi hagi menys consums i emissions segons a les 
característiques dels nous vehicles.  

- Programa dirigit al transport urbà de superfície (autobusos) per l’elaboració de 
plans d’adquisició, gestió i manteniment de flotes favorables a la reducció 
d’emissions. 

- Per part de l’administració pública elaboració d’ un marc legal i metodològic per 
la preparació de plans de mobilitat de les oficines públiques, criteris de compra i 
gestió del parc mòbil. 

- Pla pilot per la mobilitat urbana sostenible, on es poden incloure diverses 
iniciatives de recolzament a les corporacions locals, com per exemple 
recolzament financer per l’ elaboració de plans de mobilitat o per la introducció de 
certes mesures sobre el transport urbà, l’ establiment de guies i recomanacions 
per l’ elaboració de plans de mobilitat urbana o de determinades actuacions, i la 
optimització logística de la distribució urbana. 

- Foment del transport públic urbà i metropolità. 

- Polítiques de tarifes per l’ús d’infraestructures de transport urbà. 

- Implantació de plans de transport en les empreses i centres d’activitat de més 
de 200 treballadors i de plans per millorar la conducció eficient de vehicles 
privats, així com de camions i autobusos. També es contempla la millora de les 
infraestructures, i l’estricte control de la velocitat en les carreteres i la 
modernització del parc de turismes. 

Impulsat pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marino, s’ha elaborat i aprovat, en 
el Consell de Ministres del 04/11/2011, el Pla Nacional de Mejora de la Calidad del 
Aire que inclou 90 mesures entre les que figura la classificació de cotxes amb 
etiquetes en funció del seu consum i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle 
a la atmosfera. Cada etiqueta portarà un número, de l'1 al 4+. El primer (vermell) és 
per als vehicles que tinguin motors dièsel i per tots aquells anteriors a 1992. La 4+ 
(verda) està reservada per a automòbils elèctrics, híbrids i de gas. Aquests últims 
gaudiran d'una discriminació positiva en els accessos als aparcaments, a la càrrega i 
descàrrega i als peatges. 
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3.3. A l’àmbit autonòmic:  

Les CCAA han de treballar per tal de garantir una qualitat de l’aire adequada en el seu 
territori elaborant plans d’acció preventius on es podran incloure mesures de limitació o 
de supressió del trànsit de vehicles. 

D’acord a la normativa europea i estatal, els governs autonòmics i locals han d’establir 
mesures complementàries pel que fa a la qualitat de l’aire, així com definir i 
desenvolupar estratègies i plans de sanejament. A més, i també en el marc de 
normatives que regulen la mobilitat, a Catalunya, la Llei 9/2003, de 13 de juny, integra 
les polítiques de creixement urbà i econòmic amb les de mobilitat, prioritzant el 
transport públic i els sistemes eficients de transport, potenciant la intermodalitat, tot 
disminuint la congestió de les zones urbanes i la contaminació. La Llei estableix tres 
nivells de planificació: el govern de la Generalitat redacta les Directrius Nacionals de 
Mobilitat, amb caràcter de Pla Territorial Sectorial. En addició, s’estableixen varies 
àrees en tot el territori català cadascuna de las quals haurà de tenir un Pla Director de 
Mobilitat. En l’àmbit local s’ elaboraran els Plans de Mobilitat Urbana. 

Després de l’entrada en vigor de la Llei de Mobilitat, es van aprovar les directrius 
nacionals de mobilitat (Decret 362/2006, de 3 d’octubre) que han de servir per elaborar 
la resta d’instruments de planificació de la mobilitat, com els plans de mobilitat urbana 
que són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels 
municipis de Catalunya. En aquest marc, es comencen a implantar programes relatius 
a la mobilitat urbana per tal de reduir la quantitat de vehicles a les ciutats. 

A Catalunya també, el Decret 226/2006 declara zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric de diferents municipis on es superen els nivells de qualitat de 
l’aire admissibles per a partícules en suspensió de diàmetre inferior a deu micres 
(PM10) i on es troba el municipi de Granollers. 

El Govern de la Generalitat va aprovar el juliol de 2007 (Decret 152/2007) el Pla 
d'actuació 2007-2009 per a la millora de la qualitat de l'aire en els municipis que van 
ser declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, amb les mesures 
necessàries per prevenir i reduir l'emissió dels contaminants en qüestió. Aquestes 
mesures, en part, han de ser impulsades per les administracions locals. Moltes de les 
accions recollides en el Pla es defineixen o fomenten en altres plans, atès que tenen 
una incidència directa en els contaminants analitzats. Alguns d'aquests plans són: 

- Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 

- Plans de mobilitat urbana de caràcter local 

- Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015 

- Decret 21/2006, pel qual es regula l'adopció de criteris de sostenibilitat en 
l'edificació 

La legislació estableix valors límits cada vegada més rigorosos amb el temps, tant pel 
que fa als valors llindars com al nombre de superacions. Els valors límits i objectius 
estan fixats pel Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat 
de l’aire. 
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El Pla d’actuació 2007–2010, d’acord amb l’article 5 de les seves determinacions 
normatives, va expirar el 31 de desembre de 2009. En data 22 de desembre de 2009 
mitjançant el Decret 203/2009, el Govern de la Generalitat de Catalunya va prorrogar 
el Pla d’actuació 2007–2010 fins a l’aprovació d’un nou pla. 

Des de la Generalitat, a principi d’abril de 2011, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat va constituir un grup de treball encarregat de la redacció del nou Pla de 
millora de la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona 2011-2015.  

El balanç de les dades de l’any 2010, presentat a començament d’abril de 2011 pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat va servir per constatar que el 2010 havia estat 
el primer any en què cap punt de mesurament de la Regió Metropolitana havia superat 
el límit dels 40 µg/m3 per a les PM10. Tanmateix, el mateix informe assenyalava que 
calia atribuir una part d’aquesta reducció a unes condicions meteorològiques 
favorables i la reducció de l’activitat industrial per raó de la crisi, per la qual cosa, no es 
descartava que el nivell d’aquest contaminant pogués tornar a pujar en el futur.  

Pel que fa al diòxid de nitrogen, tot i que se’n va registrar un lleuger descens, l’informe 
mostrava que es continuaven superant el llindar de la UE i que a la zona de qualitat de 
l’aire 2 (municipis del Vallès i resta del Baix Llobregat) se superava per primera 
vegada. Granollers, Sabadell, Terrassa, Mollet i Martorell, entre altres ciutats, van 
registrar entre 41 y 54 µg/m3 de mitjana, mentre que els valors de Barcelona 
oscil·laven entre els 41 i els 65.  

El pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2011 – 2015 va ser presentat el 
22 de setembre de 2011. En aquest pla es recullen un seguit d’accions que han 
d’emprendre les diferents administracions. 

Els ajuntaments de més de 100.000 habitants d’acord amb l’article 16 de la Llei 
34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera han 
d’elaborar el seu Pla d’actuació. Tanmateix s’ha de tenir present que d’acord a l’article 
23.4 del Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de 
l’aire, “Els ens locals, a instància de l’òrgan autonòmic competent, hauran d’elaborar la 
part del Pla que, per motius de control del trànsit u altres circumstàncies, els 
correspongui d’acord amb les seves competències”. 

El Pla està format per les següents fases: 

1. Anàlisi i diagnosi de la qualitat de l’aire.  

2. Anàlisi dels episodis de contaminació històrics. 

3. Definició d’àrees d’ actuació prioritàries 

4. Definició d’alternatives de reducció de las emissions atmosfèriques. 

5. Anàlisi de viabilitat tècnica - econòmica. 

6. Proposta de programa de actuacions i gestió. 

7. Previsió de l’ avaluació dels diferents escenaris amb o sense aplicació del Pla. 
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També es vol impulsar un Compromís d’Alcaldes per l’aire més net, que consisteix en 
un compromís oficial amb els municipis amb l’objectiu de reduir les emissions de diòxid 
de nitrogen i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres als seus 
territoris respectius. 

 

3.4. A l’àmbit local 

Existeixen mesures fiscals que poden ajudar a la millora de la qualitat de l’aire, com 
pot ser un impost ambiental que gravi l’ emissió de substàncies, com NOX, SOX o CO2, 
essent subjectes passius de l’impost, les persones que explotin les instal·lacions que 
emeten les substàncies contaminants, establint-se la base imposable en funció de la 
quantia de la carrega contaminant i el tipus impositiu segons la tarifa. Aquestes 
mesures han d’establir-se però des d’un àmbit supralocal. 

L’aplicació d’altres d’instruments econòmics locals, si més no, pot ser útil per incentivar 
l’ús de mitjans de transport més eficients i eficaços, combinats amb campanyes 
informatives (publicació de dades d’ emissions dels vehicles, consells per a la compra i 
manteniment dels vehicles, sensibilització sobre l’ús del transport públic, etc). Algunes 
d’aquestes mesures impulsades a Granollers són: 

Bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica: 

1) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats des de la 
data de fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota de l’impost.  

2) Els vehicles elèctrics o bimodals, gaudiran d’una bonificació del 50 % sobre la 
quota de  l’impost, durant dos anys comptats a partir de l’any següent al de la 
data de matriculació. 

3) Els vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible: biogàs, gas natural 
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals i que acreditin, 
d'acord amb les característiques del seu motor, que no poden utilitzar un 
carburant contaminant, gaudiran d'una bonificació del 75 % sobre la quota de 
l'impost, durant dos anys comptats a partir de l'any següent al de la data de 
matriculació. 

Bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 

1) Bonificació del 95% sobre el pressupost del projecte de captació solar tèrmica 
redactat d'acord amb l'Ordenança de captació tèrmica de l'Ajuntament de 
Granollers. 

Bonificacions en l’impost sobre béns immobles: 

1) Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, i 
durant un període de cinc anys, els béns immobles destinats a habitatge, en els 
quals s'hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de la energia 
provinent del sol. Aquesta bonificació no serà d'aplicació a aquells béns 
immobles que preceptivament hauran d’instal·lar sistemes de captació solar 
tèrmica d'acord amb la normativa vigent. 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  18 

Altres mesures que es porten a terme actualment són: 

• Pla de mobilitat urbana 2008 – 2014 (Octubre de 2008). 

• Mesures en les llicències d’obres amb condicions particulars de 
concessió de llicència referent al control de les emissions de partícules. 

• Mesures en les llicències d’activitats. 

• Control de la qualitat de l’aire mitjançant unitats mòbils (amb el suport 
de la Diputació de Barcelona). 

En l’àmbit local, es planifiquen actuacions dirigides d’una banda, cap a la millora de 
qualitat de l’aire de les ciutats i d’altra banda es desenvolupen instruments per la 
millora de la mobilitat urbana amb la finalitat de reduir el trànsit (en especial privat). En 
aquesta darrera línia hi ha l’elaboració de Plans de Mobilitat Urbana. 

El document de referència per a l’avaluació ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de 
Granollers (PMU), elaborat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat, fixa que els objectius ambientals que, com a mínim, caldrà considerar 
són aquells establerts pel Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona.  

Granollers és la primera ciutat de Catalunya que va elaborar un Pla de Mobilitat, que 
mesura com es mou la ciutadania i valora les actuacions a realitzar de cara al futur per 
tal de facilitar aquest moviment, ja sigui a peu o amb qualsevol tipus de transport. Les 
actuacions a favor de la millora de la mobilitat dels vianants és una de les prioritats 
d’aquest Pla, ja que les dades indiquen que el 72% dels desplaçaments per l’interior 
del nucli urbà es fan a peu. És per això que es vol treballar en aconseguir una xarxa 
contínua d’itineraris per a vianants que connectin amb els principals centres 
generadors de viatges, reforçar la seguretat dels vianants en els seus desplaçaments, 
especialment la de persones amb mobilitat reduïda i col·lectius més fràgils, i millorar la 
comoditat dels itineraris on hi caminen més vianants. 

El trànsit rodat constitueix la principal font emissora a l’atmosfera de partícules en 
suspensió (PM10) i òxids de nitrogen (NOX), i és per això que el PMU de Granollers 
projecta reduir les emssions tal i com descriu la taula 2. 

Taula 2. Objectius ambientals fixats pels Documents de Referència: 

Objectiu ambiental Percentatge de millora entre 2008 i 2014 

Reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle 

20% 

Reduir les emissions de NOX 30% 

Reduir les emissions de PM10 45% 

Font: Informe de sostenibilitat ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers (Octubre de 2008). 
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A més, tal i com recull l’objectiu número 5 (Reduir la contribució del sistema de 
mobilitat al canvi climàtic) del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, aquest 
comporta un important canvi respecte la situació actual pel què fa a les emissions de 
CO2.A l’escenari mig aconsegueix reduir un 14,3% les emissions de GEH i a l’escenari 
significatiu de desenvolupament de les mesures arriba a un 21,1%. 

Tanmateix, tal i com recull l’objectiu número 6 (Reduir la contaminació atmosfèrica 
resultant del transport) del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, en les emissions 
de NOX, el PMU de Granollers comporta una millora molt significativa respecte 
l’escenari tendencial i la situació actual, mitjançant la reducció d’un 24,3% a l’escenari 
mig i d’un 30,3% a l’escenari significatiu. Respecte les emissions de PM10, tot i que 
també es redueixen, ho fan en menor mesura, un 3,9% a l’escenari mig i un 11,2% a 
l’escenari significatiu. 

A l’apartat 1.1 de l’annex es mostren les dades per l’assoliment dels objectius 
ambientals en els diferents escenaris de canvi modal, així com l’estimació de l’evolució 
dels contaminants CO2, NOX i PM10 en el sector transport en diferents escenaris. 

Cal posar de manifest que el 67% de la reducció que pot aconseguir-se pels NOX i el 
40% per les PM10, pot assolir-se amb una única mesura, la reducció de la velocitat a la 
xarxa bàsica, però aquesta mesura no la pot introduir únicament l’Ajuntament de 
Granollers. 

El Pla de Mobilitat Urbana de Granollers (2008 – 2014) proposava el seguiment dels 
següents indicadors: 

Taula 3. Indicadors de mobilitat sostenible 

Valors 
Objectius Indicadors 

2008 

Tones CO2/any emeses pel sector 
transports 

36.751,0 Reduir les emissions de 
CO2 (t) 

Tones CO2 any/habitant 624,4 

Tones NOX/any emeses pel sector 
transports 

169,74 Reduir les emissions de 
NOX (t) 

Tones NOX any/habitant 2,88 

Tones PM10/any emeses pel sector 
transports 

32,85 Reduir les emissions de 
PM10 (t) 

Tones PM10 any/habitant 0,56 

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Granollers (Octubre de 2008). 

El Pacte per la Mobilitat (novembre 2006) es va configurar com l’eina de treball per 
definir el model de mobilitat que vol Granollers, per definir com és la ciutat que volen 
els ciutadans i preparar-la per a futures generacions 
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Aquest plantejament va comportar la necessitat d’obrir aquest fòrum a tota la societat 
civil, i afavorir que estiguessin representats tots els agents socials implicats ens els 
canvis de les pautes de mobilitat de la població, i més encara restés obert a tota la 
societat i estigués subscrit per altres grups, associacions o entitats que estiguessin a 
favor dels seus principis, objectius i actuacions per portar-lo a terme. 

Els signants del Pacte per a la mobilitat es varen comprometre a adoptar les mesures 
necessàries per assolir els objectius que es descriuen a continuació. La consecució 
dels diferents objectius referits a cada temàtica comportava l’adopció de determinades 
actuacions que es varen concretar en el definitiu Pla de mobilitat de Granollers. 

Objectius del Pacte per la Mobilitat: 

1. Mobilitat a peu i accessibilitat: Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa 
viària dedicada al vianants d’acord amb el Pla d’accessibilitat. 

2. Mobilitat en bicicleta: Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais 
per a l’ús de la bicicleta. 

3. Mobilitat en transport col·lectiu: 

3.a.Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les 
estratègies existents en la primera corona metropolitana. 

3.b. Millorar la cobertura, la freqüència i la velocitat comercial de les línies 
d’autobusos, tant urbanes com interurbanes. 

4. Mobilitat en transport privat (circulació): Reduir la presència de trànsit rodat al 
centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb 
l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

5. Mobilitat en transport privat (estacionament): Adaptació de les estratègies 
d’aparcament a les noves realitats de mobilitat. 

6. Distribució urbana de mercaderies: Aconseguir una distribució urbana de 
mercaderies regulada, àgil i ordenada. 

7. Intermodalitat: Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús 
eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la cadena de transport. 

8. Seguretat viària: Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels 
diferents models de transport. 

9. Medi Ambient: Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de 
la contaminació i el soroll causats pel trànsit. 

10. Planificació urbanística: Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa 
d’infraestructures per millorar la connexió del sistema urbà amb el seu entorn. 

11. Informació, formació i educació: Millorar la informació, la formació de la 
ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i la senyalització de la via pública. 
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4. Competències municipals relacionades amb la contaminació 
atmosfèrica 

La millora de la qualitat de l’aire és una competència compartida entre les diverses 
administracions públiques. 

Taula 4. Normativa que afecta al sector local: 

Constitució Espanyola 1978 
Legislació d’àmbit estatal Ley 7/1985 reguladora de bases de 

règim local 

Estatut d’autonomia 2006 
Llei 5/1987 de règim provisional de 
competència de les diputacions 
provincials 
Decret Legislatiu 4/2003 o Text refós de 
la llei sobre l’organització comarcal de 
Catalunya 
Llei 7/1987 d’actuacions públiques 
especials en la conurbació de Barcelona i 
les comarques de la seva influència 

Legislació d’àmbit autonòmic 

Decret Legislatiu 2/2003 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 

Font: Maria Dolors Navarro. Papers de treball número 9/2010. Departament d’Economia i Finances. 

Les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, i d’acord amb l’article 16 de 
la Ley 34/2007, podran elaborar els seus propis plans, tenint en compte els plans 
autonòmics i estatals. 

Al capítol IV del Real Decreto 102/2011 es defineixen les actuacions a realitzar per 
totes les administracions implicades en la gestió de la qualitat de l’aire. 

A l’article 84 del nou Estatut d’autonomia es troba una relació amb detall de 
competències locals relacionades amb el pla d’actuació local per a la millora de 
qualitat de l’aire:  

a) Ordenació i gestió del territori, urbanisme i disciplina urbanística i conservació i 
manteniment dels béns de domini públic local.  
b) Planificació, programació i gestió d’habitatge públic i la participació en la 
planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.  
c) L’ordenació i prestació de serveis bàsics a la comunitat.  
d) La regulació i la gestió dels equipaments municipals.  
h) La circulació i els serveis de mobilitat  i la gestió del transport de viatgers 
municipal.  
i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus 
d’activitats econòmiques.  
j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el 
desenvolupament sostenible.  
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En el capítol II, del títol IV, art. 63 a 68, de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, atribueix al 
municipi, com a competència pròpia, “la protecció del medi”, article 63.2 f.  

D’altra banda, la protecció del medi s’atribueix al municipi, com a activitat 
complementària de les pròpies d’altres administracions públiques, article 68.1 f. 

D’acord amb la normativa vigent l’acció pública de protecció del mediambient s’adreça 
als objectius següents: 

• Preservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient. 

• Contribuir a la protecció de la salut humana. 

• Garantir una utilització prudent i racional dels recursos naturals (art. 130 r 
del Tractat de Roma). 

Les accions adreçades a sensibilitzar els ciutadans respecte als valors ambientals i el 
deure constitucional de participar activament en la seva defensa són essencials. 

Aquestes accions requereixen: informació, formació i una acció pública responsable, 
transparent i compromesa. 

4.1. Organigrama funcional actual 

Serveis municipals relacionats amb el control i seguiment de la qualitat de l’aire a 
Granollers: 

1. Medi Ambient i Espais Verds. El Servei de Medi Ambient i Espais Verds, a 
més de funcions de gestió dels jardins i espais verds de la ciutat, o la gestió d’espais 
naturals, té com a funció l’ambientalització dels serveis i activitats de l’Ajuntament i el 
desenvolupament de les activitats i projectes ambientals de l'Agenda 21 Local, amb 
el foment de la participació (Consell de Medi Ambient), l’impuls d’activitats d'educació 
ambiental al municipi, la introducció d'energies renovables i de mesures d’eficiencia 
energètica i recull de dades pel seguiment de la qualitat ambiental del municipi. 

2. Mobilitat. S'ocupa de totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el 
moviment de les persones i els mitjans que utilitzen per desplaçar-se, ja sigui a peu, 
en bicicleta, en transport privat o públic, tant per l'interior de la ciutat com en les 
seves connexions amb l'exterior. 

És el servei encarregat d’impulsar el Pla de Mobilitat Urbana. 

3. Obres i projectes. Aquest Servei redacta els projectes, adjudica les obres 
municipals i dirigeix la seva execució, tant en obres a la via pública com en 
equipaments municipals. 

4. Oficina de llicències d'activitats. Les funcions d'aquesta oficina són: 
l'habilitació d'instal·lació i exercici al municipi d'activitats amb incidència ambiental o 
de tipus comercial-industrial (comunicació prèvia, llicències, permisos i autoritzacions 
ambientals), així com el control i resolució de denúncies per molèsties produïdes per 
activitats (soroll, olors, emissions...). 

5. Urbanisme. El Servei d'Urbanisme gestiona el planejament derivat del 
desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana. Entre les seves 
competències figura la concessió de llicències d'obres. 
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5. Descripció general de l’àrea d’estudi: orografia, població i 
climatologia 

5.1. Orografia i població 

Granollers és la capital i la ciutat més poblada de la comarca del Vallès Oriental. El 
municipi es troba situat a la plana del Vallès, dins de la depressió prelitoral catalana, a 
una altitud de 148 metres, una latitud de 410 37’N i longitud de 0020 18’E. La ciutat ha 
anat creixent al voltant dels marges del riu Congost que travessa la ciutat de nord a 
sud amb un règim intermitent d’aigua sotmès a les pluges del Massís del Montseny i 
dels cingles del Bertí. 

L’any 2010 la població al municipi de Granollers era de 59.691 habitants. A 
continuació, en el següent gràfic es mostra l’evolució de la població de Granollers en el 
període comprès entre l’any 2000 fins al 2010, i es pot observar que en els darrers 
anys es manté estable. 

Gràfic 1. Evolució població a Granollers (2000 - 2010). 
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Font: http://www.idescat.cat/. 

5.2. Climatologia 

En el clima afecten diversos factors. Factors geogràfics com són l’altitud, la latitud, la 
longitud i la distància al mar. Factors astronòmics com l’època de l’any, la inclinació de 
l’eix de la Terra respecte del pla de l’òrbita al voltant del Sol, i la pròpia velocitat de 
rotació de la Terra. Factors pròpiament meteorològics com la circulació atmosfèrica.  

L’Estació Meteorològica de Granollers va crear-se l’any 1950 per iniciativa del Museu 
de Granollers. Des de llavors enregistra diàriament tot un seguit de dades 
meteorològiques, molt valuoses per als estudis climatològics, i que es guarden a l’arxiu 
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de l’estació en el Museu de Granollers Ciències Naturals. Aquesta estació forma part 
de la xarxa de l’Institut Meteorològic Nacional, del Ministeri de Medi Ambient. 

La seqüència de dades meteorològiques de més de 40 anys ha permès d’estudiar amb 
profunditat el clima de Granollers, que es correspon amb l’ anomenat clima mediterrani 
litoral (o costaner); això és, un clima amb unes temperatures suavitzades per la 
proximitat del mar i absència d’un autèntic hivern climàtic. El règim plujós és de 647 
mm anuals i l’estacionalitat és tardor/primavera/estiu/hivern, tot i que la intensitat i la 
distribució de les pluges són molt irregulars al llarg de l’any, afectat per les rigoroses 
sequeres estivals pròpies de la zona mediterrània. 

La marinada bufa sobretot els dies d’estiu i suavitza les temperatures màximes. La 
nebulositat és important. Està condicionat per la disposició del relleu: al ser un pla 
rodejat de muntanyes, s’afavoreix el fenomen de la inversió que afecta també la nostra 
comarca i produeix a l’ hivern un refredament de l’aire més gran a les zones baixes 
que a les zones de muntanya. 

La temperatura 

Els valors més representatius de la temperatura són les temperatures mitjanes diàries i 
els valors de la temperatura màxima i mínima. A escala mensual, les temperatures 
més altes es donen als mesos de juliol i agost, amb mitjanes de respectivament i les 
més baixes al gener i desembre de mitjana. 

Els valors de la temperatura mitjana mensual compresos en aquest període s’observen 
a la següent taula. La temperatura mitjana anual entre l’any 2005 i 2010 és la següent i 
es pot observar que els valors estan compresos entre 15 i 17 ºC. 

Taula 5. Temperatura mitjana anual: 

Temperatura 
mitjana 
mensual 

(ºC) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gener 7,6 7,6 9,1 9,6 8,1 7,6 
Febrer 8,5 8,5 11,0 10,4 9,1 8,4 
Març 12,2 12,2 11,8 11,1 11,6 10,0 
Abril 15,7 15,0 15,2 18,4 13,6 14,1 
Maig 18,5 19,0 18,4 21,1 19,4 16,3 
Juny 23,4 22,3 21,6 21,2 22,9 20,7 
Juliol 24,7 26,8 23,6 23,9 27,7 25,6 
Agost 22,7 22,9 22,2 24,3 25,7 24 
Setembre 19,3 21,5 20,7 20,7 21,2 20,6 
Octubre 17,6 18,8 16,6 16,6 18,0 Sense dades 
Novembre 11,5 14,1 10,5 10,5 13,2 10,7 
Desembre 6,2 9,1 8,4 8,0 9,1 8,4 
MITJANA 15,7 16,5 15,8 16,3 16,6 15,2 

Font: http://www.meteogranollers.es/. 
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En el següent gràfic es pot veure l’evolució de la temperatura durant període esmentat, 
essent els mesos de juliol i agost els valors més alts. 

Gràfic 2. Evolució temperatura mitjana anual (2005 - 2010). 
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Font: http://www.meteogranollers.es/. 

Les boires 

De forma general, a Granollers, les boires comencen a aparèixer al mes d’octubre i es 
poden trobar fins al març. 

El vent 

El vent és el corrent d’aire produït a l’atmosfera per causes naturals, quan existeix una 
diferència de pressió atmosfèrica entre dos punts de la superfície terrestre. Així, l’aire 
situat en una zona de més pressió tendeix a dirigir-se a la zona de menor pressió, amb 
una velocitat que augmenta si el gradient de pressió entre ambdues regions és més 
elevat. 

El vent es caracteritza per la direcció i velocitat. La direcció ens indica el punt geogràfic 
des d’on bufa, i ens ho assenyala la punta del penell. En el període estudiat el vent 
assenyala una predominança dels vents SW, tot i que el règim dels vents és força 
variable, segons la distribució dels fronts, les depressions i els anticiclons. 

La velocitat és bastant variable tal i com correspon a la latitud de Granollers. Hi ha dies 
en què la velocitat del vent ha estat notablement intensa tot i que el valor més elevat 
va ser de 7,9 a l’any 2006. 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  26 

Taula 6. Velocitat mitjana del vent: 

Velocitat 
Mitjana del 

vent en 
Km/h 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gener 5,7 5,7 4,5 4,3 6,1 6,1 
Febrer 6,3 6,3 5,4 4,9 5,8 7,1 
Març 7,9 7,9 7,2 7,3 5,5 6,7 
Abril 5,9 6,3 6,0 6,9 6,4 4,6 
Maig 6,4 7,0 6,8 6,9 5,5 5,0 
Juny 6,9 7,3 6,2 5,5 6,3 5,3 
Juliol 7,3 6,5 5,9 6,5 6,3 5,4 
Agost 6,1 7,1 5,2 6,4 5,2 5,8 
Setembre 5,9 5,4 4,8 6,0 5,2 5,0 
Octubre 4,8 5,4 5,2 5,4 3,6 5,7 
Novembre 6,3 4,5 4,2 5,1 5,4 5,6 
Desembre 5,5 4,7 5,8 5,5 5,6 4,0 
MITJANA 6,3 6,2 5,6 5,9 5,6 5,5 

Font: http://www.meteogranollers.es/. 

Gràfic 3. Evolució velocitat mitjana del vent (2005 - 2010). 

Velocitat Mitjana del vent en Km/h. Anys 2005-2010. 
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Font: http://www.meteogranollers.es/. 

Les precipitacions 

La quantitat de precipitació és molt variable en el clima mediterrani i es poden produir 
forts xàfecs i tempestes sobtades. L’estudi de les precipitacions de Granollers posa de 
manifest aquesta irregularitat i es pot veure que els valors de l’any 2009 són els més 
elevats. 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  27 

L’estudi de les precipitacions està centrat en la quantitat i en la distribució intermensual 
de l’aigua caiguda. 

Taula 7. Total precipitacions acumulada: 

Pluja mensual 
acumulada en 

l/m2 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gener -- 151,0 6,3 14,0 61,0 44,8 
Febrer -- 7,0 19,8 15,8 61,0 72,0 
Març -- 16,0 15,0 38,4 61,0 55,6 
Abril 1,8 4,0 93,6 25,2 61,0 25,8 
Maig 64,0 14,0 44,4 98,8 61,0 86,2 
Juny 15,5 2,0 0 58,0 61,0 29,8 
Juliol 5,6 8,9 3,2 12,6 61,0 36,0 
Agost 51,8 93,0 107 7,6 61,0 26,2 
Setembre 114,6 134,1 2,8 13,2 61,0 62,8 
Octubre 146,8 49,3 13,8 59,0 61,0 95,8 
Novembre 71,6 0,8 2,2 49,4 61,0 10,2 
Desembre 7,4 25,4 5,8 76,0 61,0 24,2 

TOTAL 479,1 505,5 313,9 468,0 731,5 569,3 

Font: http://www.meteogranollers.es/. 

La pluja caiguda en aquest període es pot observar a la següent gràfica i on es mostra 
la gran variabilitat existent: 

Gràfic 4. Evolució pluja caiguda (2005 - 2010). 
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Font: http://www.meteogranollers.es/. 
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6. Anàlisi de les principals fonts de contaminació atmosfèrica. 
Emissions. 

Els focus o fonts contaminants poden ser, segons el seu origen de procedència, 
naturals o antropogèniques.  

Les fonts naturals són aquelles a partir de les quals es produeixen gasos que s’emeten 
a l’atmosfera a partir de processos naturals. Els principals focus naturals de 
contaminació són la resuspensió de terra, a causa del vent, i els episodis africans. 

Les fonts antropogèniques són les causades per l’activitat humana, entre les quals han 
de destacar-se, el processos de combustió de combustibles fòssils, tractament i 
eliminació de residus, processos industrials, etc. La contaminació de fonts difuses es 
produeix en grans superfícies, amb freqüència des de molta diversitat d’elements. En 
les ciutats, concretament, el gran número de petites emissions procedents de les llars i 
dels vehicles, representen en conjunt una enorme font difusa de contaminació. 

 

6.1. Inventari d’emissions 

Existeixen diferents mètodes per estimar les emissions de contaminants a l’atmosfera, 
i tenint en compte que únicament poden comparar-se els mateixos models per estudiar 
l’evolució de les emissions de contaminants en el temps de forma coherent, es 
presenten estimacions en aquest apartat de les següents fonts: 

Taula 8. Mètodes aplicats per a calcular emissions de contaminants a Granollers. 

Font 
Emissions 
estimades 

Metodologia / Eina 

Oficina Tècnica de Plans de Millora 
de la Qualitat de l’Aire. Direcció 
General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Generalitat de 
Catalunya. 

Indústria 
Energia 

Activitats extractives
Trànsit rodat 

Domèstic 

Mesures reals en xemeneies de les 
activitats incloses en el Pla d’Actuació de 
Millora de la Qualitat. de l’Aire 2007-2010. 
COPERT amb factors d’emissió del 
CORINAIR, i dades basades en els últims 
aforaments disponibles, per al trànsit 
interurbà, i dades de l’ATM per el trànsit 
urbà. 
Factors d’emissió de l’EPA de Califòrnia 

Pla de mobilitat urbana de Granollers Trànsit rodat AMBIMOB 

The European Pollutant Release and 
Transfer Register 

Transport rodat 

Indústria 

Activitats agrícoles 

Combustió no 
industrial 

 

Pla d’energia sostenible de 
Granollers 

Gasos d’efecte 
hivernacle. 

DESGEL 

Font: Elaboració pròpia. 
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A més de les diferents metodologies d’estimació utilitzades, existeixen diferències en 
les previsions de tendències de futur en els diferents models. 

Els diferents inventaris d’emissions recullen diferents xifres, però comparant les dades 
d’un mateix model al llarg del temps pot servir-nos per estudiar tendències. Si més no, 
una de les conclusions principals de l’anàlisi de les estimacions d’inventari d’emissions 
existent en l’àmbit local apunta a que es necessari incorporar actuacions a impulsar 
per tal de poder fer un seguiment més ajustat d’aquestes emissions. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat és l’òrgan responsable de l’avaluació de la 
qualitat de l’aire a Catalunya. L’avaluació de la qualitat de l’aire es fa per zones. Per 
aquest motiu es va classificar el territori en 15 zones de qualitat de l’aire (ZQA) i 
aquestes zones estan definides per tal que la seva superfície presenti unes 
característiques similars respecte a la qualitat de l’aire considerant elements com: 
l’orografia, la climatologia, la densitat de població, el volum d’emissions industrials i de 
transport. L’inventari d’emissions de contaminants proporciona informació en relació a 
la quantitat de contaminants a l’aire generades per a diferents sectors. 

La incidència en la qualitat de l’aire de cada font no és exclusivament funció de les 
emissions que genera ja que existeixen factors com la proximitat de la font a la 
població exposada, la meteorologia o l’orografia del terreny que concentren o 
dispersen els contaminants. És per aquest motiu que els inventaris d’emissió s’han de 
georeferenciar i utilitzar models de dispersió per avaluar el seu impacte al territori. 

 

Taula 9. Emissions de PM10 i NOX (t/any) a Catalunya. 

2007 2008 2009 
Fonts de contaminants 

PM10 NOX PM10 NOX PM10 NOX 

Sector industrial 668,8 10.447,6 682,2 9.098,9 655,7 8.184,6 

Sector domèstic 29,8 1.598,0 30,4 1.719,2 30,8 1.737,7 

Transport terrestre 1.006,6 20.404,0 SD SD 

Transport marítim 1.179,7 7.613,3 1.021,4 6.590,3 1.056,8 6.734,5 

Transport aeri 25,1 1.706,7 24,1 1.587,9 20,3 1.387,4 

Activitats extractives 167,1  156,4  149,0  

Sector de la construcció 781,5  887,3  1.305,7  

TOTAL 3.858,7 41.799,5     

SD: Sense dades. 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de 
Catalunya. 
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A partir de les dades facilitades per l’Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat 
de l’Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, s’estima la següent contribució de 
contaminants per sectors a Granollers: 

Gràfics 5 i 6. Estimació emissions PM10 i NOX a Granollers per sectors, 2008. 
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Font: Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
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A Granollers el sector industrial és el sector que més contribueix (49%) a les emissions 
globals de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), mentre que en el global 
de la zona 2 de protecció especial, és el transport terrestre (46%) el sector que més 
contribueix a les emissions globals de PM10. 

Tanmateix, sembla un poc ajustat a la realitat local estimar que a Granollers sigui 
precisament el transport terrestre el sector que més contribueix a les emissions globals 
d’òxids de nitrogen (NOX) i probablement això respon a que en les estimacions de 
l’Oficina tècnica de plans de millora s’ha inclòs per error unes emissions de vies 
secundàries que no corresponen al municipi de Granollers  (C-31, B-204, C-16) i en 
canvi els càlculs de la contribució industrial a les emissions tan sols s’han tingut en 
compte dues empreses en el municipi, i que una de elles es troba al municipi veí de les 
Franqueses. Així les emissions estimades no semblen representatives per calcular 
l’aportació del trànsit i la indústria en la ciutat, si més no, i per ser les dades actualment 
disponibles s’inclou la seva comparativa a la taula 10 juntament amb les emissions 
estimades per la zona 2. 

Taula 10. Contribució dels diferents sectors a les emissions: 

PM10 
Sector 

Granollers (2008) Zona 2 

Indústria 49% 38% 

Energia SD 0,004% 

Activitats extractives SD 12% 

Transport terrestre 35% 46% 

Domèstic 2% 4% 

SD: Sense dades 

Font: Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya i Informe de seguiment de la implantació 
de les mesures del pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire de 40 municipis de la regió 
metropolitana de Barcelona aprovat mitjançant el decret 152/2007, de 10 de juliol. Febrer de 2009. 

 

Si més no, un aspecte comú a tots els sectors emissors és la seva relació amb l’ús 
d’energia. A partir de les dades de consum energètic poden estimar-se les quantitats 
de contaminants emesos mitjançant factors d’emissió. A les fitxes d’accions 3.6, 3.7, 
3.8 i 3.9 es proposa l’ús d’uns determinats factors d’emissió per tal d’estimar les 
emissions associades als diferents tipus de combustibles utilitzats. 
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Taula 11. Principals contaminants en els processos de combustió associats al tipus de  
combustible: 

Principals 

Contaminants 
SO2 NO2 CO H2S COV’s HCl Cl2 PST (*) Pb 

Altres 
metalls 
pesants

Processos de combustió 

Gas Natural  X X        

Combustibles líquids 
i sòlids 

X X X     X   

(*) PST engloba les PM10 

Font: http://www20.gencat.cat 

Els contaminants principals emesos són diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOX), 
monòxid de carboni (CO), compostos orgànics volàtils (COV’S), partícules (PM), 
metalls pesants, hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH), dioxines i furans 
(PCDD/PCDF) i hexaclorobenzè (HCB). Generalment les emissions són causades per 
les combustions incompletes.  

El consum d’energia al municipi de Granollers s’ha incrementat amb una taxa 
d’increment anual del 4,19% entre l’any 2000 i el 2006, passant dels 854,11 GWh al 
2000 (16,29 MWh/hab·any) als 1.092,58 GWh al 2006 (18,54 MWh/hab·any). 

Gràfic 7. Evolució consum energètic per sectors sense instal·lacions supramunicipals a Granollers 
(1997-2006). 

 
Font: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 2009 – 2020 (juliol 2009). 

Les principals raons d’aquest increment del consum (un 27,92% en total), ha estat per 
increment de població i per el consum de la planta de tractament de fangs en 
funcionament des de l’any 2002 (justificant un 24,85% de l’increment entre tots dos). 
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Gràfic 8. Consum energètic per sectors sense instal·lacions supramunicipals a Granollers (2006). 

Consum energètic per sectors sense instal·lacions supramunicipals - 
2006

Terciari
18,14%
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Transport
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Industrial
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Font: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 2009 – 2020 (juliol 2009). 

 

El principal consumidor d’energia a Granollers és el sector industrial, i es per tant, el 
sector amb el que es poden relacionar també un important nombre d’emissions de 
contaminants atmosfèrics. A partir de l’enquesta de l’ICAEN per l’estadística del 
consum energètic del sector industrial es poden estudiar amb més detall els 
establiments amb majors consums per tal d’estimar localment les emissions 
atmosfèriques associades. En aquestes dades destaca que l’any 2009 més del 99 per 
cent dels consums industrials corresponien a la combustió de gas natural (61%) o bé 
al consum d’energia elèctrica (38%). 

 

Gràfic 9. Distribució del consum energètic per tipus de combustible a Granollers (2009). 

 
Font: ICAEN. 
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Gràfics 10, 11 i 12. Dades de l’estadística del consum energètic del sector industrial al municipi de 
Granollers. Mostra de 62 establiments (principals consumidors d’energia). Dades en termes 
d’energia final (tep). 

Consum de combustibles líquids per sector industrial (tep) 2007-2009 a 
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Consum de gas natural per sector industrial (tep) 2007-2009 a Granollers.
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Consum de gasos liquats del petroli per sector industrial (tep) 2007-2009 a 
Granollers.
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Font: Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial (ECESI). ICAEN. 

A l’apartat 1.4 de l’annex es recullen les dades de forma més detallada. 

La principal font d’energia consumida en el municipi de Granollers (segons el Pla 
d’energia sostenible) és, a l’igual que en el sector industrial, el gas natural, però un 
percentatge important, al voltant del 19%, correspon al consum de gas de la 
instal·lació de tractament de fangs i la resta als altres sectors (industrial principalment), 
li segueixen l’electricitat, el petroli d’automoció i finalment GLP i altres fonts. Es 
disposen de dades corresponents als consums de gas del municipi de Granollers de 
l’any 2009 pel que fa a consum domèstic i de gran consum. El consum total per 
aquests dos sectors va ser de 507.653.424 KWH. 
Gràfic 13. Consums de gas a Granollers de l’any 2009 pel que fa a domèstic i gran consum. 

Consum gas. Granollers 2009.
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Font: Gas natural Fenosa. 
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Gràfic 14. Evolució consum de gas a Granollers (2003-2007) per sectors. 
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Font: Gas natural Fenosa. 

 

El consum energètic total és lleugerament superior al d'altres capitals de comarques 
properes, com Mataró i Sabadell. El consum energètic domèstic al 2006 es trobava 
just a la mitjana, 1.417 (kWh/hab), dels municipis de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. El consum total superior al d’altres capitals indica que Granollers disposa 
d'un consum d'energia industrial superior a altres municipis de característiques 
semblants. 

Gràfic 15. Evolució consum energètic per combustibles a Granollers (2000 - 2008). 

 

Font:https://intranet.granollers.cat/databases/agenda21/ag21bloc.nsf/dx/agenda-21-de-
granollers?opendocument&comments 
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Respecte el consum de GLP i combustibles líquids no es disposen de dades 
segregades pel municipi de Granollers, únicament es tenen dades globals de la 
província de Barcelona i de tota Catalunya. De totes formes aquests combustibles 
estan essent desplaçats pel gas natural i l’electricitat i així ho mostren les dades de 
l’estadística del consum energètic del sector industrial (ICAEN) que recullen un 
decrement des del 2004 (quan hi havia consums industrials de 1.447,04 tep) fins a 
quasi la cinquena part del consum de combustibles líquids l’any 2009, decrement del 
78,78 %, amb un consum de tan sols 307 tep (veure dades en l’annex 1.4). 

Granollers tan sols disposava de 19 kWh/hab de producció d'energies renovables per 
habitant al 2007, segons els càlculs de Barcelona Regional per l'elaboració del PAES.  

A l’apartat 1.3 de l’annex es mostren diferents taules en relació al consum d’energia 
elèctrica. 

Les emissions del sector domèstic provenen de la combustió de les calderes de 
calefacció, de l’escalfament de l’aigua calenta sanitària, electrodomèstics, cuina i 
d’altres aparells de climatització. Aquestes emissions depenen del consum i tipus de 
combustible, de la tecnologia de combustió i de l’eficiència energètica de la caldera. 

A la taula 2 de l’apartat 1.2 de la documentació annexa es recullen les estimacions de 
les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) de diverses comunitats 
autònomes, Catalunya i Granollers. Aquestes contribucions a les emissions de GEH 
estan també relacionades directament amb els consums d’energia i poden també 
associar-se a la contaminació atmosfèrica. 

A l’apartat 1.11 de l’annex es mostren diferents imatges de les estimacions resultants 
en superfície de diferents contaminants.  
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6.1.1. Sector transport 

El trànsit rodat és la primera font de contaminació, tant per diòxid de nitrogen com per 
partícules de diàmetre inferior a 10 micres a Catalunya. El volum del trànsit, el 
creixement de la flota de vehicles, la dieselització del parc així com la reducció 
continuada de les emissions del sector industrial són les principals causes de la 
contribució majoritària d’aquest sector. 

Els vehicles diesel consumeixen menys combustible i presenten unes menors 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle però alhora presenten majors emissions 
de contaminants de ciutat (òxids de nitrogen i partícules de diàmetre inferior a 10 
micres) que els de gasolina. 

La Comissió Europea, mitjançant les directives Euro, han definit els límits d’emissió de 
contaminants a l’aire, que han de complir els vehicles nous en el procés 
d’homologació. 

Els plans de mobilitat urbana constitueixen el full de ruta dels municipis en l’àmbit del 
transport. Existeixen diversos mètodes per estimar les emissions associades al trànsit 
(veure taula 8).  

Taula 12. Principals contaminants associats al transport: 

Principals 

Contaminants 
SO2 NO2 CO H2S COV’s HCl Cl2 PST (*) Pb 

Altres 
metalls 
pesants

Transport 

Gasolina  X X  X   X X  

Gasoil X X   X   X   

Sense plom  X X  X   X   

(*) PST engloba les PM10 

Font: http://www20.gencat.cat/. 

 

Catalunya 

Aquest àmbit va representar a Catalunya l’any 2008 el 45,1% de les emissions globals 
de partícules de diàmetre inferior a 10 micres i el 47,3% de les emissions globals 
d’òxids de nitrogen.  
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Granollers 

Taula 13. Parc de vehicles per tipus a Granollers: 

Any 
Tipus de vehicle 

2008 2009 2010 

Turismes 29.086 28.475 28.329 

Motocicletes 3.334 3.423 3.499 

Vehicles industrials   6.197 

Camions i furgonetes 6.380 6.144  

Tractors industrials 300 261  

Autobusos i altres 1.210 1.163  

Altres   1.156 

TOTAL 40.310 39.466 39.181 

Font: Idescat, a partir de les dades de la DGT. 

Tal i com pot observar-se al gràfic 16, el parc de vehicles disminueix lleugerament 
durant els últims anys. 

Gràfic 16. Evolució de l’índex de motorització a Granollers, Vallès Oriental i Catalunya. 
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Font: Idescat, a partir de les dades de la DGT. 

L’any 2010, l’índex de motorització a Granollers és inferior al de Vallès Oriental i al de 
Catalunya. A l’apartat 1.10 de l’annex es mostra una taula amb els índex de 
motorització. 
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Segons dades de l’informe de sostenibilitat ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de 
Granollers (Octubre de 2008) les emissions estimades mitjançant el model AMBIMOB 
dels principals contaminants eren: 

Taula 14. Emissions estimades per l’any 2008 per tipologia de transport a Granollers. 

Emissions (t)
Tipus de vehicle 

NOX PM10 

Cotxes 112,25 25,87 

Motocicletes 2,15 2,15 

Mercaderies lleugeres 10,63 1,88 

Mercaderies pesants 27,71 2,09 

Autobusos 17,13 0,87 

TOTAL 169,87 32,86 

Font: Informe de sostenibilitat ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers (Octubre de 2008). 

 

Respecte les emissions de NOX a l’any 2014 estimades, mitjançant el model 
AMBIMOB i recollides en el Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, eren de 191,07 t, la 
qual cosa representa un augment del 12,54% respecte les emissions de l’any 2008, i 
en referència al material particulat, les emissions de PM10 a l’any 2014 s’estimen en 
48,94 t, la qual cosa representa un augment del 48,18% respecte les emissions de 
l’any 2008. Aquestes estimacions fan referència al model AMBIMOB, i com s’ha 
comentat anteriorment els diferents model per elaborar inventaris d’emissions recullen 
diferents xifres, però comparant les dades d’un mateix model al llarg del temps pot 
servir-nos per estudiar tendències. 

Els diferents models per estimar els nivell d’emissions també es diferencien en la 
distribució de futur. Aquestes estimacions es basen, entre d’altres factors, en uns 
índex de dieselització determinats que poden canviar d’un model a un altre. 

Aquests són els principals motius de les diferències que poden observar-se en els 
nivells de contaminants estimats en pels diferents models. 

Les emissions de NOX i PM10 del trànsit rodat al municipi de Granollers per vies 
urbanes, vies secundàries (sense dades de les carreteres C-1415c, C-251 i C-16) i 
vies principals estimades per la Generalitat i per l’any 2008 són: 
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Taula 15. Emissions de NOX i PM10 (t/any) del trànsit rodat al municipi de Granollers estimat per 
l’any 2008. 

 Emissions NOX (t/any) Emissions PM10 (t/any) 

Vies urbanes 72,7 5,6 

Vies secundàries 

C - 31 20,6 1,5 

B - 204 22,1 1,4 

Vies principals 

C - 1415b 11,1 0,5 

BV - 1432 12,6 0,7 

BV - 1439 8,9 0,3 

TOTAL PM10 148,0 10,1 

Font: Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Com pot observar-se a la taula 15, s’inclouen carreteres que no travessen el terme 
municipal de Granollers, com la C - 31, B – 204 i C –16 (sense dades). 

L’estimació d’emissions a The European Pollutant Release and Transfer Register 
resultants per superfície procedeixen de diverses fonts i processos de recopilació 
d’informació, que es basen en conjunts de dades notificades oficialment per els països 
a la Comissió Econòmica de las Nacions Unides per a Europa (UNECE) Conveni 
sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distancia (CLRTAP) i de las 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC). 

Taula 16. Emissions difoses de NOX i PM10 (t) procedents del transport rodat a Granollers. 

 Mínim Màxim 

Emissions difoses de NOX (t) 106,3 256,2 

Emissions difoses de PM10 (t) 5,7 12,5 

Font: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx 

Al comprovar la disparitat de metodologies i dades, es va avaluar per part de l’equip 
redactor d’aquest pla, la utilització de l’eina AMBIMOB per tal de calcular les emissions 
associades al trànsit a Granollers a partir d’aforaments periòdics a realitzar en punts 
estratègics de mobilitat a la ciutat. Si més no, es va detectar la no disposició d'un 
paràmetre clau d'aquest programa que és la Mobilitat total (veh·km), dada que tan sols 
es pot obtenir d’estudis de camp i enquestes així com modelitzacions de cost elevat 
pel municipi. 
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Gràcies a uns aforaments automàtics realitzats per l’empresa ETRA, a sol·licitud del 
Servei de mobilitat i el de Medi Ambient i espais verds de l’Ajuntament, es disposa 
d’algunes intensitats de circulació en diversos punts del municipi. En global, tenint en 
compte els onze aforaments disponibles a la ciutat que són comparables entre 2005 
(any de referència de les dades del pla de mobilitat) i el 2010 hi ha hagut una 
davallada dels vehicles circulant pel centre de la ciutat, vora el 27%. Cal però destacar 
que els tècnics de mobilitat entenen les xifres registrades d’alguns aforaments com 
poc fiables donat el seu coneixement actual de la circulació en aquestes vies.  

Si més no, aquesta davallada que apunten les xifres dels aforaments, a més 
d’entendre’s en el context de la crisis econòmica actual, respon a les directrius del 
PMU de reconduir el trànsit del centre urbà cap a nous vials circumval·latoris com la 
Ronda nord de la que no es disposa cap aforament recent o bé el nou vial del marge 
dret del riu Congost que desdobla l’avinguda Sant Julià. D’aquesta darrera via si que 
es disposa de xifres d’intensitat de mobilitat diària, i si es considera que han estat 
vehicles desplaçats de les vies analitzades del centre de la ciutat (sumant el total de 
vehicles d’entrada i sortida) es podria estimar que el trànsit s’ha reduït al voltant entre 
un 9,6 i un 21 %. 

 

Xarxa de transport públic a Granollers.  

Autobús urbà 

Gràfic 17. Evolució del número de passatgers en autobús urbà a Granollers. 

Evolució número de passatgers en autobús urbà

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Any

N
úm

er
o 

de
 p

as
sa

tg
er

s

 
Font: Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. 
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La flota d’autobusos, l’any 2011, es composa de vuit vehicles en servei, més dos 
d’emergència. L’edat mitjana de la flota és de 5,4 anys (2,7 anys més nova que la de la 
resta de municipis AMTU, Agrupació de Municipis amb Transport Urbà) i actualment 
tots els vehicles en servei ja disposen de rampes per minusvàlids. El 100% dels 
vehicles funcionen amb biodiesel. 

Per als recorreguts més habituals, des dels barris al centre de la ciutat, els 
equipaments i serveis que concentren major demanda (Hospital general, estacions de 
tren, centres d'oci…) es poden utilitzar els autobusos urbans, que donen servei, a més 
de la capital, als nuclis urbanitzats dels termes municipals de Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que formen la conurbació urbana de 
Granollers. 

El servei consta, els dies laborables, de les següents línies: 

- L1. Can Gili - Hospital - La Torreta 

- L21. Can Bassa - Can Mònic 

- L22. Can Bassa – Bellavista 

- L3. Plaça Europa. Estació de França 

A més a més es disposa de dues línies els caps de setmana i el mes d’agost que són: 

- L1. Can Gili – Hospital - La Torreta 

- L20. Can Bassa - Can Mònic – Bellavista 

A l’apartat 1.5 de l’annex es mostra el recorregut de les diferents línies. 

La L1 és la línia que presenta una major cobertura de la ciutat, que envolta la major 
part del centre històric. Aquesta línia dóna accés a punts neuràlgics de la ciutat, com 
és l’Hospital, la zona centre i l’Estació de França, per finalitzar el seu recorregut a Can 
Gili i a la Plaça de l’Ajuntament de Canovelles, passant per La Torreta. 

La L20 i L21 presenten el mateix recorregut però en diferent època de l’any, i amb la 
L22 coincideixen en gran part del seu recorregut. L21 segueix la via del tren de França 
pel carrer Girona travessant longitudinalment la major part del municipi de Granollers 
des de can Bassa fins a l’Hospital i el barri de Bellavista. 

L3 és la línia que envolta el centre històric de la ciutat i dóna servei a Canovelles. La 
major part del recorregut coincideix amb alguna de les altres dues línies. 

Pel que fa a les correspondències de les diferents línies, a la parada de l’Estació de 
França és on conflueixen la majoria de les línies com la línia 1, L21, L22 i L3, a més de 
poder connectar amb la RENFE i amb autobusos interurbans. 

L’altre punt de confluència de diverses línies és a la parada Centre Estació bus on hi 
ha les mateixes línies. Tanmateix, al centre de la ciutat es troba l’estació interurbana 
d’autobusos. 
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L’evolució dels usuaris de transport públic va tenir un increment important d’usuaris 
entre l’any 2005 i el 2009, mentre els darrers anys el nombre d’usuaris s’ha mantingut 
estable. Les línies amb més ús són la número 1 amb prop del 50% dels viatgers i la 
número 2 amb un 40%. Ja amb més distància es troba el nombre de viatgers que 
utilitzen la línia 3, qui representen un 9% (dades extretes del portal d’indicadors de 
l’Ajuntament de Granollers, http://indicadors.granollers.cat). L’any 2003-2004 les obres 
de l’avinguda del parc havien afectat molt negativament a l’estació i línies d’autobusos 
urbans. A partir del 2005 comencen a impulsar-se mesures pel foment del transport 
públic i entra en vigor la integració tarifària cosa que fa que any a any incrementin a 
partir d’aquí els usuaris. Els darrers dos anys, es suposa que la lleugera reducció va 
associada també a la reducció en la mobilitat de les persones per la crisi econòmica. 

 

RENFE. 

Es disposa de tres estacions de ferrocarril, dues corresponents a la línia C-2 
(Granollers centre i Bellavista) i una a la línia C-3 (Granollers – Canovelles). Els 
usuaris d’aquest mitjà de transport es distribueixin d’acord al següent gràfic : 

Gràfic 18. Evolució del número d’usuaris de RENFE a Granollers. 

 
Font: Portal indicadors Ajuntament de Granollers. 

 

Així es comprova que de mitjana anual, hi ha més de 18.000 viatgers/usuaris que 
diàriament utilitzen el tren a  la ciutat i són xifres consolidades al llarg dels darrers vuit  
anys dels que disposem de dades. 
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Itineraris i punts de préstec d’Ambicia’t.  

Des de l’any 2009 Granollers disposa del seu propi sistema de préstec de bicicletes 
per als desplaçaments interns de la ciutat. L’horari és de dilluns a dissabtes de 07:30h 
a 20:30h. Diumenges i festius no es presta aquest servei. 

Plànol guia d’itineraris i punts de préstec de bicicletes. 

 

Font: http://ambiciat.granollers.cat 
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6.1.2. Sector industrial 

Segons el document “Seguiment de les mesures del pla d’actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire de 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona aprovat 
mitjançant el decret 152/2007, de 10 de juliol” publicat a l’octubre de 2010, a les zones 
de protecció especial, un 30 % de les emissions d’òxids de nitrogen i partícules de 
diàmetre inferior a 10 micres són atribuïble al sector industrial. 

Catalunya 

Aquest àmbit va representar a Catalunya l’any 2008 el 21,5% de les emissions globals 
de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el 25% de les emissions globals 
d’òxids de nitrogen (NOX). Es tracta d’un àmbit amb una contribució en els nivells de 
qualitat de l’aire no uniforme en el territori. Els requeriments que han de complir les 
activitats per minimitzar la seva incidència en el medi es concreten en els permisos 
ambientals. 

Granollers 

A Granollers es localitzen set polígons industrials. Aquests es troben distribuïts de la 
següent manera: 

 
Font PMU 
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Taula 17. Número d’activitats censades en cadascun dels polígons, l’any 2008: 

Ubicació Número d’activitats 

JORDI CAMP 131 

PALOU NORD 116 

FONT DEL RADIUM 86 

CONGOST 72 

RAMASSAR 60 

CAL GORDI – CAL CATALÀ 39 

COLL DE LA MANYA 37 

TOTAL 641 

Font: Cens d’activitats dels polígons industrials de Granollers. Març 2008. 

A la següent taula només es mostren les principals fonts emissores de contaminants a 
l'aire i els contaminants més significatius que emeten. Però això no exclou l'existència 
d'altres fonts emissores i emissions de més contaminants de forma menys important. A 
l’apartat 1.6 de l’annex es mostra una relació amb més detall. 

Taula 18. Principals contaminants associats al sector industrial present a Granollers: 

Principals 
Contaminantss 

SO2 NO2 CO H2S COV’s HCl Cl2 PST (*) Pb 
Altres 

metalls 
pesants

Cremacions 
agrícoles   X     X   

Depuradores 
d’aigües residuals    X X      

Extracció d’àrids i 
mineria        X   

Fàbriques de 
ceràmica  X X     X X  

Fabricació de 
pintures     X      

Fabricació de pasta 
de paper    X    X   

Foneries        X X X 

Indústria de curtits    X X      

Indústria química     X X X    
Indústria que utilitza 
dissolvents     X      

Processos de 
molturació        X   

Plantes asfàltiques        X   

(*) PST engloba les PM10 

Font:http://www20.gencat.cat. 
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Per estimar les emissions originades en el sector industrial, la Generalitat es basa en 
mesures reals en xemeneies de les activitats incloses en el Pla d’Actuació de Millora 
de la Qualitat de l’Aire 2007-2010. Dades dels focus canalitzats i emissions fugitives de 
les indústries incloses dins del Pla. El càlcul de les emissions es basa en mesures 
puntuals facilitades per les empreses de major incidència ambiental: 

1.-Emissions canalitzades: Cabal*Concentració*hores de funcionament. 

2.-Emissions fugitives: Metodologia a www.airemes.net 

A partir del cens de les activitats industrials i de l’inventari d’emissions s’avalua la 
incidència, en els nivells de qualitat de l’aire, de les emissions associades a cada 
establiment mitjançant modelització matemàtica. L’anàlisi d’aquestes dades permet 
identificar aquelles indústries que contribueixen de manera més significativa als nivells 
d’immissió d’òxids de nitrogen i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres. 

Per estimar les emissions originades en el sector industrial a Granollers s’han escollit 
dues empreses de la zona, si més no, una d’elles no es troba en el terme municipal de 
Granollers i l’altre es l’estació depuradora d’aigües residuals. 

A continuació es presenten les estimacions d’emissions d’òxids de nitrogen (NOX) i 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) durant els anys 2008, 
2009 i 2010. 

Taula 19. Emissions de NOX i PM10 (t/any) pel sector industrial a Granollers. 

Indústria (*) 2008 2009 2010 

NOx 15,2 14,1 20,4 

PM10 14,2 11,7 7,2 

Taula 20. Emissions de NOx i PM10 (t/any) pel sector formigoneres a Granollers. 

Formigoneres (**) 2008 2009 2010 

NOx 0 0 0 

PM10 0,13 0,29 0,00 

(*) Les emissions industrials corresponen a dos indústries incloses en el Pla d’Actuació de Millora de la 
Qualitat de l’Aire (Befesa Aluminio i Edar de Granollers). 

(**) Les emissions de formigoneres corresponen a Beton Catalan, Formigons BM i Hanson Hispania. 

Font: Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
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Una altra estimació d’emissions en el municipi procedeixen de diverses fonts i 
processos de recopilació d’informació, que es basen en conjunts de dades notificades 
oficialment per els països a la Comissió Econòmica de las Nacions Unides per a 
Europa (UNECE) Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga 
distancia (CLRTAP) i de las Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC). 

Taula 21. Emissions difoses de NOX i PM10 (t) procedents de la indústria a Granollers. 

 Mínim Màxim 

Emissions difoses de NOX (t) 6,2 256,5 

Emissions difoses de PM10 (t) 1,5 62,6 

Font: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx 

 

A continuació es presenta la tipologia d’activitats industrials localitzades a Granollers. 

Taula 22. Segregació per activitat de les indústries manufactureres a Granollers. 

Activitats % 

Indústries de l’alimentació, begudes i tabac 7,7 

Indústries Tèxtils i de la confecció 4,3 

Indústries del cuir i del calçat 1,0 

Indústries de la fusta i el suro 3,8 

Indústries del paper; edició, arts gràfiques i reproducció de suports 
enregistrats 

9,6 

Indústries químiques 7,7 

Indústries de la transformació del cautxú i matèries plàstiques 8,1 

Indústries d’altres productes minerals no metàl·lics 4,3 

Metal·lúrgica i fabricació de productes metàl·lics 27,8 

Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànic 14,4 

Indústries de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 3,3 

Fabricació de materials de transport 2,4 

Indústries manufactureres diverses 2,9 

Font: Cens d’activitats dels polígons industrials de Granollers. Març 2008. 
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Atenent a les últimes dades disponibles, i segons la classificació dels annexos del 
Decret 143/2003, les activitats les podem dividir en dos grans grups: 

1) Activitats incloses en l’annex I amb possible incidència. 

2) Activitats incloses en l’annex II.1 (activitats industrials i ramaderes) amb 
possible incidència. 

El llistat amb els noms de les empreses s’inclou a l’apartat 1.7 de l’annex, i representa 
una primera aproximació a les principals activitats industrials amb possible incidència a 
l’atmosfera. 

A la següent taula es recullen les activitats industrials incloses en el Registro Estatal 
de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR-España, Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, amb les dades validades por les autoritats competents 
(comunitats autònomes). 

A Espanya, les indústries incloses en els capítols I (categories d’activitats industrials 
incloses a l’annex 1 de la Llei 16/2002) i II (categories d’activitats industrials no 
sotmeses al règim administratiu de la Llei 16/2002) d’annex I del Real Decreto 
508/2007 estan obligats a informar de les seves emissions i transferències de 
contaminants. 

En el llistat d’indústries de l’ajuntament (veure apartat 1.7 de l’annex) s’identifiquen 
activitats que per la seva classificació haurien d’estar incloses en el Registro Estatal de 
Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR-España, Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Adreçada a mantenir un inventari local de les activitats 
potencialment contaminadores a l’atmosfera es determina en la línia estratègica 3 
impulsar una actuació (3.4). 
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Taula 23. Activitats a Granollers incloses en el Registre Estatal de Emissions i fonts contaminants. 

 

Empresa Activitat CNAE-2009 Emissions Contaminant 

FERIMET, S.L. 
Instal·lació per a la valorització de 
residus perillosos, de una capacitat 
de més de 10 tones per dia. 

38.31 - Separació i classificació de 
materials 

Les dades no superen els 
llindars de informació pública 

 

REENVAS S.A. 
Instal·lacions per a la valorització de 
residus perillosos, amb una capacitat 

de més de 10 tones per dia. 

38.32 - Valorització de materials ja 
classificats 

Les dades no superen els 
llindars de informació pública 

 

EDAR Granollers 
Instal·lacions de tractament d’aigües 
residuals urbanes amb una capacitat 
de 100.000 equivalents-habitant 

37.00 - Recollida i tractament 
d’aigües residuals  

Emissions a l’aigua  

Emissions a l’atmosfera 

Any de 
referència 

Quantitat total 
(kg/any) 

2006 1.210.000 

GRUPO AMCOR 
FLEXIBLES 
HISPANIA, S.L. 

Instal·lacions per el tractament de 
superfície de materials, d’objectes o 
productes amb utilització de 
dissolvents orgànics, amb una 
capacitat de consum de més de 150 
kg de dissolvent per hora o més de 
200 tones/any. 

18.12 - Altres activitats de 
impressió i arts gràfiques 

2007 1.640.000 

Compostos orgànics 
volàtils diferents del 

metà (COVNM) 
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Empresa Activitat CNAE-2009 Emissions Contaminant 

Emissions a l’aigua 

Any de 
referència

Quantitat total 
(kg/any) 

2001 14.700 

2004 11.900 

2005 13.500 

2006 14.000 

2007 14.600 

2008 13.000 

APC EUROPE, S.A.

Instal·lacions per a l’eliminació o 
l’aprofitament de canals o despulles 

d’animals amb una capacitat de 
tractament superior a 10 tones/dia. 

10.91 - Fabricació de productes 
per a l’alimentació de animals de 

granja 

2009 11.100 

Fòsfor total 

EVONIK DEGUSSA 
IBÉRICA, S.A. 

Instal·lacions químiques per a la 
fabricació a escala industrial 

mitjançant transformació química, de 
productes químics orgànics de base, 
en particular, tensioactius i agents de 

superfície 

20.41 - Fabricació de sabons, 
detergents i altres artícles de 

neteja i abrillantament 

Les dades no superen els 
llindars de informació pública 

 

Font: http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx 
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6.1.3. Sector domèstic 

El sector domèstic i serveis inclou les emissions procedents dels habitatges i del sector 
serveis (excloent el transport). Es tracta d’un sector molt homogeni en quan al tipus 
d’emissions. Les principals emissions directes de contaminants a l’atmosfera del sector 
es deriven dels sistemes de combustió que s’utilitzen  per la climatització d’edificis, 
sent els principals focus d’emissió: les calderes de calefacció, els escalfadors d’aigua 
calenta sanitària i les cuines.  

Encara que en el total de les emissions, el percentatge de contribució del sector 
domèstic i serveis no té un pes molt significatiu, aquesta incidència resulta important 
degut a la seva concentració espaial en les àrees urbanes molt densificades, i a la 
mala dispersió. D’altra banda és important que gran part de les emissions es 
concentrin en els mesos més freds, en un curt període de temps, augmentant el seu 
pes real en les emissions global durant aquest període. 

Les emissions de partícules derivades dels sistemes de calefacció depenen clarament 
del combustible utilitzat, sent molt baixes en els cas de combustibles gasosos i més 
elevades en combustibles líquids i sòlids.   

Catalunya 

Aquest àmbit va representar a Catalunya l’any 2008 el 1,5% de les emissions globals 
de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el 5% de les emissions globals 
d’òxids de nitrogen (NOX).  

 

Granollers 

Tal i com s’ha comentat anteriorment els sistemes de calefacció depenen clarament 
del combustible utilitzat. A la següent taula pot observar-se el número de habitatges 
relacionat amb el tipus de combustible utilitzat. 

Taula 24. Habitatges principals amb calefacció segons el combustible utilitzat a Granollers: 

Any Carbó o 
derivats Fusta Petroli o 

derivats Gas Energia 
elèctrica Altres Total 

2001 88 40 927 12.839 3.748 64 17.706 
1991 1.522 371 1.039 5.382 5.570 99 13.983 

Font: Idescat. 

Per estimar les emissions originades en el sector domèstic, la Generalitat es basa en 
els factors d’emissió del CORINAIR a partir de les dades de consum facilitades per les 
companyies subministradores. Es parteix de les dades del consum d’energia per 
habitant (Font:ICAEN) pel 2007 i s’extrapola a partir del creixement de la població 
(Font:IDESCAT). Els factors d’emissió són els del ‘EMEP/CORINAIR Emission 
Inventory Guidebook’. 
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A continuació es presenten les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) durant els anys 2008, 2009 i 2010. 

Taula 25. Emissions de NOx i PM10 (t/any) pel sector domèstic a Granollers. 

Domèstic 2008 2009 2010 

NOx 25,8 26,0 25,6 

PM10 0,47 0,48 0,47 

Font: Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Una altra estimació d’emissions en el municipi procedeixen de diverses fonts i 
processos de recopilació d’informació, que es basen en conjunts de dades notificades 
oficialment per els països a la Comissió Econòmica de las Nacions Unides per a 
Europa (UNECE) Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga 
distancia (CLRTAP) i de las Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC). 

Taula 26. Emissions difoses de NOX i PM10 (t) procedents de la combustió no industrial a 
Granollers. 

 Mínim Màxim 

Emissions difoses de NOX (t) 8,6 49,7 

Emissions difoses de PM10 (t) 3,0 22,7 

Font: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx 

 

6.1.4. Sector obres 

Les dades disponibles per calcular les emissions de les obres, no reflecteixen la 
realitat d’algunes d’aquestes, ja que en molts casos les àrees d’afectació estan 
sobreestimades. 

Per estimar les emissions originades per les obres, la Generalitat es basa en els 
factors d’emissió de l’EPA de Califòrnia. A continuació es presenten les emissions de 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) durant els anys 2008, 
2009 i 2010. Es consideren les obres públiques i les de construcció, demolició i 
rehabilitació d’edificis i estructures. 

Taula 27. Emissions de NOX i PM10 (t/any) pel sector obres a Granollers. 

Obres 2008 2009 2010 

PM10 sense correcció 8,1 131,3 49,9 

PM10 amb correcció per reg 4,1 65,7 25,0 

Font: Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
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6.1.5. Sector agrícola 

L’estimació emissions resultants d’activitats agrícoles procedeixen de diverses fonts i 
processos de recopilació d’informació, que es basen en conjunts de dades notificades 
oficialment per els països a la Comissió Econòmica de las Nacions Unides per a 
Europa (UNECE) Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga 
distancia (CLRTAP) i de las Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC). 

Taula 28. Emissions difoses de NOX i PM10 (t) procedents d’activitats agrícoles a Granollers. 

 Mínim Màxim 

Emissions difoses de PM10 (t) 5,9 12,2 

Font: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx 
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7. Anàlisi de la Qualitat de l’aire. Immissions. 

S’ avalua la qualitat de l’aire en funció de la superació o no dels límits legals establerts. 
Els contaminants considerats com els més rellevants de les zones urbanes són: diòxid 
de sofre (SO2), partícules (PM10), diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3).  

Granollers es localitza a la zona 2 de protecció especial pel que fa al contaminant 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). 

La qualitat de l’aire en un territori determinat ve donada per la distribució geogràfica de 
les fonts emissores, les quantitats de contaminants emesos, els processos 
fisicoquímics que es donen a l’atmosfera, la climatologia i la orografia que condicionen 
els processos de dispersió i de transport. 

En general les concentracions de qualsevol contaminant en un punt de la superfície 
responen en cada moment al balanç entre els diferents processos d’aportació i d’ 
eliminació dels contaminants implicats. Dins dels processos d’aportació es troben les 
emissions primàries des de fonts naturals i antropogèniques, a la formació in situ de 
compostos secundaris com resultats de les transformacions químiques que tenen lloc 
a l’atmosfera, i l’aportació de contaminants d’altres zones. Pel que fa als processos 
d’eliminació o destrucció, les reaccions químiques que tenen lloc són els processos de 
deposició seca i humida, i el transport de contaminants provocats per moviments 
atmosfèrics. Les concentracions a més a més poden variar en resposta a canvis en la 
profunditat de la capa de barreja i també s’ha de considerar el disseny de les ciutats, 
en carrers estrets del centre de la ciutat els nivells de concentració de contaminants 
poden ser elevats encara que no es produeixin emissions.  

Actualment, el nou model d’urbanització i d’ús del sòl, consistent en grans comunitats 
exclusivament residencials i repartides en àmplies zones i serveis comercials 
concentrats en punts específics i cada vegada més allunyats fa que s’incrementi la 
longitud dels viatges així com el consum d’energia, alliberant-se gran quantitat de 
contaminants a l’atmosfera. Per tant, les emissions dels vehicles i dels mitjans de 
transport de persones i mercaderies constitueixen la principal font de contaminació. 
Tot això està relacionat amb el fet que el sistema de mobilitat està basat amb el 
transport privat essent el cotxe el principal mitjà de transport ja sigui per motius 
laborals o d’oci. A més a més, també s’observa un fort increment dels vehicles dièsel 
que contribueixen a una major emissió de partícules fines que són molt perjudicials per 
la salut. 

Cal ressaltar que a més del risc derivat de sobrepassar els valors límits dels 
contaminants també s’han de tenir presents altres consideracions relacionades amb 
l’evolució cíclica de cada tipus de contaminant al llarg de l’any, i de l’ augment o 
disminució de les concentracions segons les emissions i les característiques 
meteorològiques dels emplaçaments de les estacions. 

De forma genèrica, les possibles causes de les superacions del valor límit són: 
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- SO2: la immensa majoria de les superacions són degudes a la indústria local i a la 
generació d’energia, i, en menor mesura a emissions industrials accidentals. 

- NO2 i els NOx: el trànsit rodat és la principal causa de les superacions dels valors 
límit. També s’ha assenyalat com font d’ emissió “la calefacció domèstica” però 
sempre en combinació amb el trànsit rodat i amb les emissions industrials produïdes 
de forma accidental. 

- PM10: el trànsit local és la causa principal, seguit de la indústria local, generació 
d’energia, la construcció i demolició, l’extracció d’àrids i les cimenteres i formigoneres. 
No obstant, las calefaccions domèstiques, les fonts naturals i les emissions industrials 
accidentals també tenen una acció notable. 

A Catalunya, la vigilància de la qualitat de l'aire es duu a terme mitjançant la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquestes estacions 
mesuren la concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics, és a dir, els 
nivells d'immissió. La xarxa no té la funció de controlar els focus emissors de 
contaminants sinó la de vigilar la qualitat de l'aire en cada ubicació. 

L'ICQA (Índex Català de Qualitat de l’Aire) vol ser l'eina que permeti informar tothom 
de forma clara, directa i ràpida sobre la qualitat de l'aire que respirem, que garanteixi 
amb efectivitat el dret que tenim tots els ciutadans d'accedir a la informació ambiental.  

L'ICQA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (la XVPCA). S'utilitzen per al 
càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió de: el monòxid de carboni (CO), el diòxid de 
nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10). 
L'Índex català de qualitat de l'aire, l'ICQA, és una xifra única i sense unitats que 
pondera l'aportació dels diferents contaminants mesurats (CO, NO2, SO2, O3 i PM10) a 
la qualitat global de l'aire. És, per tant, un indicador especialment pensat per informar 
el gran públic. Pot prendre valors entre -400 (pitjor qualitat) i 100 (millor qualitat). 

Taula 29. Evolució índex ICQA a Granollers. 

Índex qualitat de l’aire (ICQA) a Granollers. Any 
Valor màxim Valor mínim Valor mitjà 

2001 78 14 51 

2002 75 14 52 

2003 -- -- -- 

2004 98 - 8 51 

2005 95 4 53 

2006 83 15 56 

2007 84 25 58 

2008 80 39 60 

2009 95 - 2 48 

Font: Departament de Medi Ambient. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
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7.1. Xarxa de Control i Vigilància de la Qualitat de l’Aire: Ubicació i concentracions 
observades 

Granollers forma part de la Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric 2 
(Vallès- Baix Llobregat). Amb el Decret 226/2006, una part dels municipis d’aquesta 
zona van ser declarats Zona de protecció Especial per a partícules menors de 10 
micres (PM10), entre ells Granollers. Existeixen diferents punts de control de la qualitat 
de l’aire en el municipi de Granollers. Podem diferenciar entre unitats fixes i altres de 
mòbils: 

1. Estacions fixes de mesura de la contaminació atmosfèrica: 

a. Una estació que pertany a la XVPCA. Ha estat ubicada en dos punts: 

i. C/ Joan Vinyoli – c/ J.V. Foix. Donada d’alta l’any 2000 i donada 
de baixa el 25 d’abril de 2008, traslladant-se la seva ubicació. El 
microemplaçament no era l’idoni, per la qual cosa es va 
traslladar a una nova ubicació més adient. 

ii. Carrer Francesc Macià, 145, al costat del Palau d’Esports de 
Granollers i les Oficines de l’ajuntament. Donada d’alta el 01 de 
gener de 2009 i actualment continua mesurant. 

b. Una estació que pertany a la Diputació de Barcelona. Captador 
automàtic de partícules (PM10), ubicat al costat de les pistes d’atletisme 
de les instal·lacions esportives municipals, entre el C/Camp de les 
Moreres, el C/Prat de la Riba i el C/Lluís Companys. Es va instal·lar el 
19 de febrer de 2009 i actualment continua mesurant. 

 

Taula 30. Ubicació estacions de mesurament de la XVPCA i contaminants mesurats: 

Zona 2 

Ubicació 
Mesures 

Automàtiques 
Mesures            
Manuals 

c/ Francesc Macià 145 

(En funcionament des de gener 
de 2009) 

NOx, O3, CO, SO2 PM10, PM2,5 

C/ Joan Vinyoli- c/ J.V.Foix 

(En funcionament des de l’any 
2000 fins l’abril de 2008) 

NOx, O3, CO, SO2 PM10 

Font: http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/web/ZQA/2_zona_valles_baixllob.pdf 
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2. Estacions mòbils. Els períodes en els quals ha estat instal·lada la unitat mòbil 
han estat a la primavera, entre abril i juny segons l’any. 

a. Unitat mòbil (UM3) de la Diputació de Barcelona. Ubicades en diferents 
períodes i localitzacions: 

i. Plaça Josep Barangé (zona del centre de la ciutat). Els anys 
2006, 2007 i 2009. 

ii. Av. Sant Julià 86 (zona industrial al costat del riu Congost), l’any 
2008. 

Taula 31. Ubicació estació mòbil de mesurament de la Diputació de Barcelona i contaminants 
mesurats: 

Unitat mòbil (UM3) 

Mesures Automàtiques Mesures Manuals 

partícules en suspensió (PM10), ozó, òxids 
de nitrogen. 

 

analitzador BTEX (benzè, toluè, etilbenzè i 
xilè) per cromatografia de gasos. 

Compostos orgànics volatils 

Font: Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. 

 

Localització de les diferents estacions de control contaminants atmosfèrics a Granollers. 

Font: Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. 
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7.1.1. Qualitat de l’aire a Granollers 

 Partícules en suspensió (PM10) 

Resultats de la unitat mòbil de la Diputació de Barcelona 

Al llarg del dia, els valors mitjans de PM10 són més alts durant el matí i la resta del dia 
són bastant constant. Els valors màxims també són al matí. Les concentracions 
augmenten entre les 7 i les 11 hores coincidint amb una major activitat de la ciutat. 

Durant els anys 2006 i 2007 es varen assolir valors just per sota de la mitjana anual. 

Durant l’any 2008 la mitjana del període és inferior a la referència de la mitjana anual. 

Durant l’any 2009 la mitjana del període és superior a la referència de la mitjana anual. 

Taula 32. Resum dels valors assolits a l’estació mòbil de mesurament de la Diputació de Barcelona 

Resum valors estadístics Partícules PM10 (partícules < 10 µm) en µg/m3 

Valor 

mínim 

Percentil 

50 

Valor 

màxim 
Any. Ubicació. Període de 

mesura. 
 1 h 24 h 1 h 24 h 1 h 24 h

Mitjana 
del 

període 

Mitjana de 
24 h 

2006. Pl. Josep Barangé. 22 dies, 
entre el 9 de maig i l’1 de juny. 3 25 34 36 130 73 39 

Es va 
superar 3 

vegades el 
valor de 50 

µg/m3 

2007. Pl. Josep Barangé. 61 dies, 
entre el 24 d’abril i el 26 de juny. 

2 16 36 38 180 97 39 

Es va 
superar 8 

vegades el 
valor de 50 

µg/m3 

2008. Av. Sant Julià. 39 dies, entre 
el 8 de maig i el 17 de juny. 

1 7 27 32 209 70 33 

Es va 
superar 3 

vegades el 
valor de 50 

µg/m3 

2009. Pl. Josep Barangé. 39 dies, 
entre el 14 de maig i el 15 de juny. 

2 13 40 43 150 84 44 

Es va 
superar 10 
vegades el 
valor de 50 

µg/m3 

Font: Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. 

A la ubicació de la plaça Josep Barangé els resultats en general són similars els tres 
anys, però s’observa un increment del percentil 50 a l’any 2009. 
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Ha de tenir-se en compte que només es poden comparar els valors de 2006, 2007 i 
2009 però no els de 2008 ja que és un altre emplaçament. A més, la primavera del 
2008 va ser molt plujosa. 

 

Resultats Estació fixa de la XVPCA 

Taula 33. Evolució de la mitjana anual de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres (PM10) 

  Mitjana anual de PM10 (µg/m3) 

Tipus Punt de 
mesurament 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SI Joan Vinyoli - 
Foix 

59 59 64 54 53 61 61 57 63   

UT C/ Francesc 
Macià 

         38 30 

U: Urbana 

S: Suburbana 

T: Trànsit 

I: Industrial 

Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya 

 

Gràfic 19. Evolució mitjana anual PM10 a Granollers. 

 
Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya 
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Taula 34. Evolució del nombre de superacions del valor límit diari de les partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) 

  Nombre superacions valor límit diari (VLd) de PM10  

Tipus Punt de 
mesurament 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SI Joan Vinyoli - 
Foix 

  46 41 54 88 89 75 38   

UT C/ Francesc 
Macià 

         30 16 

U: Urbana 

S: Suburbana 

T: Trànsit 

I: Industrial 

Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya 

Gràfic 20. Número de superacions del valor límit diari de PM10 a Granollers. 

 

Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya 
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Equip automàtic de PM10 de la Diputació de Barcelona 

Degut al canvi de microemplaçament, l’any 2008, de l’estació de la XVPCA del carrer 
Joan Vinyoli – J.V. Foix al carrer de Francesc Macià, des de l’Ajuntament de 
Granollers es considera necessari comparar els resultats assolits en la nova ubicació 
de l’estació amb els que s’haurien obtingut en l’antiga ubicació, i per això es sol•licita a 
la Diputació de Barcelona la instal•lació d’un equip automàtic per a mesurar PM10 
proper a l’antiga estació de Vinyoli, a les pistes d’atletisme. En aquesta ubicació, les 
concentracions mitjanes, durant els anys 2009 i 2010, pugen al matí i la resta del dia 
són bastant constants. Destaquen els següents aspectes: 

1. A l’any 2009, els mesos de març, maig, octubre, novembre i desembre 
presentaven dos màxims un al matí entre les 9 i 10 hores i altre a la nit entre 
les 19 i 22 hores. 

2. A l’any 2010, els mesos de gener, febrer, juliol, setembre, octubre i 
novembre presentaven dos màxims un al matí (acostuma a ser entre les 9 i 10 
hores) i altre a la nit entre les 19 i 22 hores. 

3. A l’any 2009, els mesos de abril, juny, juliol, agost i setembre presentaven un 
màxim al matí entre les 9 i 10 hores. 

4. A l’any 2010, el mes d’abril presentava un màxim al matí entre les 9 i 10 
hores. 

5. A l’any 2010, els mesos de març, juny i agost tenien el màxim del matí més 
tard i a la tarda pràcticament no hi havia augment dels valors. 

En ambdós anys, els perfils dels valors màxims presentaven molta dispersió en les 
concentracions entre els diferents mesos. Els màxims més alts es donen entre les 9 i 
les10h. 

A l’any 2009, destacaven els mesos de març, juny, juliol novembre i desembre amb 
valors majors de 150 μg/m3. El mes d’abril és el que tenia el valors màxims més 
baixos. 

A l’any 2010, destacaven els mesos de gener, febrer i juliol amb valors majors de 150 
μg/m3. 

La concentracions mitjanes de tot el període en l'interval horari del dia, permeten 
esmorteir els efectes puntuals i observar l'evolució de les partícules. També permet 
relacionar el seu origen amb les fonts d’activitat de la ciutat, amb gran influència del 
trànsit. S'observen dos màxims de valors de PM10, sent més acusat el del matí que el 
del vespre. 
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Gràfic 21. Perfils diaris dels valors mitjans de PM10. Anys 2009 i 2010. 

 

 

Font: Estudi de partícules PM10 a Granollers. Resultats de 2009-2010. Secció de Diagnosi I Control 
Ambiental de la Diputació de Barcelona. 

A l'àrea urbana de Granollers els valors de partícules són significativament menors els 
dissabtes i diumenges que els dies laborables, amb una mitjana al voltant del 29% 
l’any 2009 i al voltant del 17% l’any 2010. 
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La majoria de les mitjanes mensuals, durant l’any 2009, estaven per sota del valor límit 
anual (40 μg/m3), mentre que durant l’any 2010, totes les mitjanes mensuals estaven 
per sota del valor límit anual. 

Hi havia superacions del valor límit diari (50 μg/m3) tots els mesos, excepte a l’abril 
(2010) i a l’agost (2009 i 2010) que tenia les concentracions més baixes. 

Al llarg de l’any les concentracions són més altes a l’hivern, sobre tot al març (2009 i 
2010) i novembre(2009). Els mesos d’estiu, els valors són més baixos perquè també 
baixen les emissions i està més afavorida la dispersió dels contaminants. 

El mes d’abril de l’any 2009 va ser plujós i la mitjana de PM10 baixà significativament. 
El mes de desembre va coincidir amb una temporada de baixa activitat antropogènica i 
amb bastants dies de pluja, fets que fan baixar els valors respecte els mesos d’hivern. 

A l’any 2010, el mes de maig enregistrà el major nombre de dies de pluja, però la 
mitjana de PM10 no va baixar de forma significativa. El mes de juliol van augmentar les 
concentracions a causa d’increments puntuals de valors durant uns quants dies. 

Els valors obtinguts de PM10 a la ubicació de les Pistes d’Atletisme, no superen el valor 
límit anual de protecció de la salut humana en cap dels dos anys analitzats. No obstant 
es va superar el valor límit diari al 2009 i no es va superar al 2010. 

Taula 35. Nivells de PM10 a la zona de les Pistes d’Atletisme de Granollers. 

Legislació (Reial Decret 102/2011). PM10 (µg/m3) 

Valor límit protecció salut humana 2009 2010 

Diari (Mitjana de 24h): 50 (1) S’ha superat 49 vegades S’ha superat 25 vegades  

Anual (Mitjana anual): 40 34 31 

(1) El valor de 50 µg/m3 no s’ha de superar en més de 35 vegades a l’any. 

Font: Estudi de partícules PM10 a Granollers. Resultats de 2009-2010. Secció de Diagnosi I Control 
Ambiental de la Diputació de Barcelona. 
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CARACTERITZACIÓ DE MATERIAL PARTICULAT ATMOSFÈRIC A GRANOLLERS  

Per part de l’Oficina Tècnica d'Avaluació i Control Ambiental de la Diputació de 
Barcelona i amb l’objecte d’analitzar quins són els components químics majoritaris de 
les partícules i així buscar possibles procedències, es va fer la caracterització química 
de les mostres de PM10 (recollides sobre els filtres de microfibra quars), del període 
comprés entre el 22 d’octubre i el 13 de novembre de 2009. L’estudi va estar realitzat 
pel “Instituto de diagnóstico ambiental y estudios del agua” (IDAEA), del CSIC. Les 
conclusions més importants varen ser:  

1. El component majoritari (35% del total de PM10) és la fracció de compostos 
carbonosos, expressat com a suma de la matèria orgànica i el carbó elemental, la 
qual cosa implica, una alta contribució dels processos de combustió, 
probablement relacionats amb emissions de trànsit. 
2. El segon component majoritari són els fosfats (HPO42-) (26% del total de PM10). 
Són valors que no es donen en entorns urbans, per tant, cal pensar en una font 
d’emissió propera al punt de mostreig, probablement relacionada amb una font 
propera de fabricació de detergents. 
3. El tercer component majoritari (24% del total de PM10) és la matèria mineral, 
relacionada en entorns urbans amb la resuspensió del material particulat dipositat 
en el ferm de rodadura per l’acció del trànsit rodat i les obres. 
4. La resta de components són els compostos inorgànics secundaris, que suposa 
l’11% de PM10, metalls amb l’1%, l’aerosol marí amb un 1% que s’origina a les zones 
marines però que la seva presència depèn principalment de la proximitat a la línia de 
costa i per últim hi ha un 2% no determinat. 

D’aquest estudi de caracterització de les partícules de PM10 a Granollers es dedueix 
que els compostos carbonosos, junt amb la matèria mineral i els compostos inorgànics 
secundaris són els habituals dels entorns urbans i tenen una bona correlació amb els 
nivells de PM10. Però també hi ha nivells de P destacables, que tenen poca 
correlació amb els valors de PM10. Per això la variabilitat de les concentracions de 
les partícules depèn dels altres components majoritaris com la matèria orgànica, el 
carbó elemental i la matèria mineral. 

Per altra banda, el 2 d’abril de 2009, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, va iniciar una campanya de mostrejos al punt de 
mesurament de l’XVPCA, situat al carrer Francesc Macià, per tal de caracteritzar el 
material particulat. Els filtres van ser preparats i posteriorment tramesos a l’Instituto de 
diagnóstico ambiental y estudios del agua” (IDAEA), del CSIC. La campanya va 
finalitzar el 15 de maig de 2009. Les conclusions més importants, molt similars a 
l’estudi comentat anteriorment, varen ser: 

1. La caracterització del material particulat indica un alt contingut en carboni elemental. 
Els nivells detectats eren alts en comparació amb altres ubicacions, la qual cosa 
indicaria que es tracta de fonts locals, concretament de processos de combustió, però 
no totalment relacionats amb les emissions dels vehicles diesel. 

2. Necessitat d’identificar possibles fonts de carboni elemental a l’àrea d’estudi. 
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 Diòxid de nitrogen (NO2) 

Resultats de la unitat mòbil de la Diputació de Barcelona 

Al llarg d’un dia el NO2 (diòxid de nitrogen) presentava els valors mitjans més alts al 
matí. Els màxims més alts els trobem al vespre, fet que indica un major trànsit puntual 
a aquestes hores. Durant els anys 2006 i 2007 es varen assolir valors per sobre del 
valor límit anual, i durant els anys 2008 i 2009 es varen assolir valors per sota del valor 
límit anual. 

Taula 36. Resum dels valors assolits a l’estació mòbil de mesurament de la Diputació de Barcelona 

Resum valors estadístics NO2 (diòxid de nitrogen) en µg/m3 

Valor 

mínim 

Percentil 

50 

Valor 

màxim 
Any. Ubicació. Període de 

mesura. 
 1 h 24 h 1 h 24 h 1 h 24 h

Mitjana 
del 

període 

Mitjana    
d’1 h 

2006. Pl. Josep Barangé. 22 dies, 
entre el 9 de maig i l’1 de juny. 4 33 64 56 185 101 64 

2007. Pl. Josep Barangé. 61 dies, 
entre el 24 d’abril i el 26 de juny. 

1 15 58 64 182 115 61 

2008. Av. Sant Julià. 39 dies, entre 
el 8 de maig i el 17 de juny. 

1 6 23 19 87 39 25 

2009. Pl. Josep Barangé. 39 dies, 
entre el 14 de maig i el 15 de juny. 

1 11 31 33 106 51 33 

No es va 
superar cap 
vegada el 
valor de 

200 µg/m3 

Font: Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. 

Els valors són més alts que els enregistrats a l’estació fixa del C/Joan Vinyoli. 

Resultats Estació fixa de la XVPCA 

Taula 37. Evolució de la mitjana anual del diòxid de nitrogen (NO2) 

  Mitjana anual NO2 (µg/m3) 

Tipus Punt de 
mesurament 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
* 

SI Joan Vinyoli 46 58 31 42 31 31 32 39 39   

UT C/ Francesc 
Macià 

         41 35 

U: Urbana 

S: Suburbana 

T: Trànsit 

I: Industrial 

(*) Les dades de l’any 2010 corresponen al període comprès entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2010. 

Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya 
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Taula 38. Comparativa de la mitjana anual del diòxid de nitrogen (NO2) corresponent al període 1 
de gener al 31 d’agost dels anys 2009 i 2010. 

  Mitjana anual NO2 (µg/m3) 

Tipus Punt de 
mesurament 

2009 2010* 

UT C/ Francesc Macià 37 35 

U: Urbana 

T: Trànsit 

(*) Les dades de l’any 2010 corresponen al període comprès entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2010. 

Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya 

 

Gràfic 22. Evolució mitjana anual NO2 a Granollers. 

 

Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya 
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 Ozó 

Resultats de la unitat mòbil de la Diputació de Barcelona 

Les concentracions més altes d’ozó, se situen entre les 12 i 20 hores. Les 
concentracions mitjanes augmenten a mida que hi ha més hores de sol. Els nivells 
d’ozó varien de manera molt important al llarg de l’any; presenta els valors més alts 
entre els mesos de maig i setembre. Per tant, el temps en què s’ha ubicat aquesta 
unitat mòbil es considera representatiu per a la valoració de l’ozó troposfèric, coincidint 
amb la vigilància d’aquest contaminant. 

Els nivells d’ozó varien de manera molt important al llarg de l’any: acostuma a 
presentar les concentracions més altes entre els mesos de maig i setembre. Així doncs 
aquest període en què s’ha instal·lat la UM3, l’ozó acostuma a tenir les concentracions 
més altes de l’any.  

Durant els anys 2006 i 2007 es va superar un dia el valor objectiu per a la protecció de 
la salut. 

Durant l’any 2009 no es superar cap dia el valor objectiu diari per a la protecció de la 
salut. 

Mai no es van superar els llindars d’informació ni alerta a la població. 

 

Taula 39. Resum dels valors assolits a l’estació mòbil de mesurament de la Diputació de Barcelona 

Resum valors estadístics O3 (ozó) en µg/m3 

Valor 

mínim 

Percentil 

50 

Valor 

màxim 
Any. Ubicació. Període de 

mesura. 

 1 h 24 h 1 h 24 h 1 h 24 h

Mitjana 
de 8 h 

Mitjana    
d’1 h 

2006. Pl. Josep Barangé. 22 dies, 
entre el 9 de maig i l’1 de juny. 2 31 49 48 159 67 

2007. Pl. Josep Barangé. 48 dies,. 
entre el 24 d’abril i el 26 de juny. 

2 30 54 58 133 99 

1 dia 
amb 

superació 

2009. Pl. Josep Barangé. 39 dies, 
entre el 14 de maig i el 15 de juny. 

1 47 45 70 113 96 
Sense 

cap 
superació 

No es van 
superar els 

llindars 
d’informació 
ni alerta a la 

població 

Font: Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. 

 

Els valors mitjans i màxims són molt similars als enregistrats a l’estació fixa de 
Granollers del C/Joan Vinyoli (que pertany a la XVPCA). 
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Resultats Estació fixa de la XVPCA 

Taula 40. Nivells Ozó (O3). 

Any Ozó 
(1) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Màxim 
(2) 

-- -- -- -- -- -- -- 48 24 142 

Màxim 
horari 

145 155 -- 191 168 173 153 109 109 163 

(1) Màxim de les mitjanes horàries. Llindar d'informació a la població: 180 mg/m3; llindar d'alerta: 
360 mg/m3. 

(2) Màxim de les mitjanes horàries. Valor límit: 350 µg/m3. 

Font: Departament de Medi Ambient. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
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 BENZÈ TOLUÈ ETILBENZÈ I XILENS 

Resultats de la unitat mòbil de la Diputació de Barcelona 

El contaminant Benzè presenta una mitjana que esta per sota dels valor límit de 
protecció de la salut humana del Reial Decret 1073/2002 per a l’any 2010, és a dir, no 
superar el valor de 5 µg/m3. 

Els nivells de benzè assolits a Granollers són molt baixos i es mantenen pràcticament 
constants durant tot els períodes de mesura. 

Taula 41. Resum dels valors assolits a l’estació mòbil de mesurament de la Diputació de Barcelona 

Resum valors estadístics Benzè en µg/m3 

Any. Ubicació. Període de mesura. Valor límit protecció salut humana (mitjana anual) 

2006. Pl. Josep Barangé. 22 dies, 
entre el 9 de maig i l’1 de juny. 2.4 

2007. Pl. Josep Barangé. 56 dies,. 
entre el 24 d’abril i el 26 de juny. 

2.1 

2008. Av. Sant Julià. 39 dies, entre el 
8 de maig i el 17 de juny. 

0.5 

2009. Pl. Josep Barangé. 30 dies, 
entre el 14 de maig i el 15 de juny. 

1.4 

Font: Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. 

 

Per els contaminants Toluè, Etilbenzè i Xilens, no hi ha valors d’immissió legislats, 
però la seva concentració en l’aire ambient està molt lligada al trànsit i a la indústria. 

A l’any 2007 el toluè presentà valors màxims molt alts, la qual cosa indicava l’ús 
d’aquest compost a la indústria de la zona, possiblement pel seu ús com a dissolvent. 
S’observa una disminució dels valors màxims en els anys posteriors.  

La relació del toluè, etilbenzè i xilens respecte al benzè indica si l’origen de la 
contaminació per aquest compostos és a causa del trànsit, té un origen industrial o és 
una combinació de les dues situacions. 

Les relacions per una zona urbana (influenciada per trànsit) es situen entre l’interval de 
0,5 a 5 aproximadament. Relacions més altes de 5 indiquen que l’origen del toluè, 
etilbenzè i xilens és industrial. 

Com pot observar-se a les taules, les relacions del toluè, etilbenzè i xilens respecte al 
benzè són superiors a 5, el que significa que hi ha un impacte important de 
contaminació sobre la qualitat de l’aire a Granollers els dies laborables, especialment 
per el tolué d’origen industrial. 
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L’etilbenzè, presenta nivells baixos de concentració típics d’ambients urbans amb 
activitats industrials properes. 

 

Taula 42. Resum dels valors assolits a l’estació mòbil de mesurament de la Diputació de Barcelona 

Resum valors estadístics de Toluè, Etilbenzè i Xilens en µg/m3 

Any. Ubicació. Període de 
mesura. 

Valor Toluè Etilbenzè m,p-Xilens o-Xilè 

Màxims horaris 73.2 19.9 55.8 15.5 2006. Pl. Josep Barangé. 22 dies, 
entre el 9 de maig i l’1 de juny. 

Mitjana 16 3.8 13.6 3 

Màxims horaris 1104.6 17.8 39.8 19.7 2007. Pl. Josep Barangé. 56 dies,. 
entre el 24 d’abril i el 26 de juny. 

Mitjana 17.1 5.0 10.3 2.7 

Màxims horaris 164.8 15.5 42.9 60.8 2008. Av. Sant Julià. 39 dies, entre 
el 8 de maig i el 17 de juny. 

Mitjana 9.3 1.7 4.1 1.9 

Màxims horaris 222.3 18.5 49.9 13.6 2009. Pl. Josep Barangé. 30 dies, 
entre el 14 de maig i el 15 de juny. 

Mitjana 18.9 2.4 7.5 1.6 

Font: Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. Diputació de Barcelona. 

 

Resultats Estació fixa de la XVPCA 

Taula 43. Nivells Benzé (C6H6). 

Any Benzé (1) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mitjana anual (1) -- -- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 

(1) Valor límit: 10 µg/m3. 

Font: Departament de Medi Ambient. Direcció General de Qualitat Ambiental. 
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 COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS 

Resultats de la unitat mòbil de la Diputació de Barcelona 

Les dades indiquen que Granollers és una zona amb influència del trànsit i la indústria, 
i es detecten compostos, en concentracions baixes, d’origen industrial de rellevància 
mediambiental a causa de la seva toxicitat com : 

• Tricloretè i tetracloretè que pertanyen al grup 2A ( probable cancinogènic en 
humans segons I’ARC), aquests compostos són molt utilitzats com a 
dissolvents a la indústria. Segons el Real Decret 117/03 (Art–5), el seu ús esta 
restringit i la tendència ha de ser d'anar eliminant la seva utilització. 

• Estirè que pertany al grup 2B ( probable cancinogènic en humans segons 
I’ARC). Aquest compost es utilitzat per fabricar plàstic, material aïllant, 
revestiment, etc... 

Com a compostos lligats al trànsit destaquen: benzè, toluè, octà, acetat de butil, 
etilbenzè, xilens, trimetilbenzèns, decà, undecà. 

Altres compostos lligats a la indústria són: hexà, acetat d’etil, toluè, acetat de butil, 
etilbenzè, xilens i estirè. 

Com a compostos d’origen biogènic destaquen: α-pinè i llimonè. 

Les dades complertes poden consultar-se en els informes anuals redactats per 
l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona. 
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Resultats Estació fixa de la XVPCA 

També es disposen de dades relatives a altres contaminants. 

Taula 44. Nivells altres contaminants. 

Diòxid de sofre 

Any 
Sulfur 

d'hidrogen 
(1) 

Pb 
Plom 

Mitjana 
anual (2) 

Màxim 
(3) 

Màxim 
(4) 

2000 0,0 -- -- -- 

2001 0,0 -- -- -- 

2002 0,0 0,12 -- -- 

2003 -- 0,07 -- -- 

2004 -- 0,05 -- -- 

2005 -- 0,07 72 139 

2006 -- 0,00 49 49 

2007 -- 0,00 -- -- 

2008 0 0,00 -- -- 

2009 -- -- -- -- 

Font: Departament de Medi Ambient. Direcció General de Qualitat Ambiental. 

(1) Màxim de les mitjanes diàries. Valor límit: 40 µg/m3. 

(2) Valor límit: 0,05 µg/m3. 

(3) Màxim de les mitjanes diàries. Valor límit: 125 µg/m3. 

(4) Màxim de les mitjanes horàries. Valor límit: 350 µg/m3. 

 

A l’apartat 1.8 de l’annex es recullen diferents gràfics amb l’evolució mitjana horària de 
diversos contaminants, entre l’any 2005 i el 2010, i a l’apartat 1.9 de l’annex la 
comparació dels nivells d’immissió de PM10 registrats en l’estació fixa de Granollers 
amb els registrats en poblacions veïnes (Montornès del Vallès i Mollet). Pot 
comprovar-se, que a partir de l’any 2009, amb la nova ubicació de l’estació al carrer 
Francesc Macià, es redueixen els episodis amb nivells força alts. 

Les tendències són similars en les diferents estacions. Quan Granollers registra 
increments de concentració també es registren aquests increments a la resta 
d’estacions properes. En general, no són episodis exclusius de Granollers. 
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8. Anàlisi de la situació 

8.1. Factors responsables de possibles nivells elevats de contaminants 

Es pot determinar que les causes principals de la contaminació de l’ aire bàsicament 
són tres: el transport, les indústries i la producció energètica a partir de fonts fòssils. 

Tot i que en general hi ha una certa correlació entre emissió i immissió, aquests 
paràmetres no són necessàriament equivalents perquè entre tots dos hi ha un procés 
de transport i presència a l’atmosfera, la qual pot dispersar o concentrar els 
contaminants o fins i tot modificar-ne la naturalesa. 

8.2. Conclusions nivells de qualitat 

8.2.1. Partícules PM10 

Fins fa pocs anys el control de la pols ambiental es portava a terme bàsicament a 
través dels paràmetres pols sedimentable i pols en suspensió total. La pols en 
suspensió representa la fracció de matèria particulada en suspensió en l’aire ambient 
amb diàmetre aerodinàmic inferior a 30 µm (micres). 

La Unió Europea a través de la Directiva 1999/30/CE (transposició a l’estat mitjançan 
el RD 1073/2002) ha establert nivells més restrictius dels paràmetres més indicatius de 
la qualitat de l’aire ambient. Un dels paràmetres en què s’ha fixat uns nivells més 
exigents és el cas del PM10. 

El PM10 representa la fracció de matèria particulada en suspensió en l’aire ambient 
amb diàmetre aerodinàmic inferior a 10 micres. Aquesta fracció de partícules és la més 
perjudicial per a la salut (independentment de la seva composició) donat que es tracta 
de les que arriben als pulmons. De fet, com més petites són, més endins arriben. Les 
partícules més petites de 2,5 µm, conegudes com a PM2,5 encara arriben més avall, 
fins als alvèols. 

En la dècada 1990-2000 s’estima una reducció del 18% del PM10 a nivell europeu, 
però encara no és suficient. 

A Alemanya, que disposa d’una completíssima i molt moderna xarxa d’estacions de 
mesura de PM10, s’observa que es supera sovint, a una llarga llista de poblacions, el 
nivell guia diari d’aquest paràmetre. En algun cas, a causa del trànsit dens, es supera 
inclòs en zones marcadament rurals.  

Diversos estudis alemanys mostren un clar augment de la concentració quan la 
humitat ambiental és baixa i, lògicament una reducció molt important en dies de pluja. 
L’augment de la velocitat del vent provoca una major dispersió de la pols i per tant, 
teòricament una reducció de la concentració, però el vent també contribueix a formar 
remolins, que aixequen una part de la pols del terra. 

També s’observa que en àrees de coexistència d’autopista i carretera altament 
transitades, la freqüència de superació dels nivells és força superior vora la carretera 
que vora l’autopista. 
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La càrrega d’origen natural es considera a Europa al voltant dels 4 µg/m3. A la 
península ibèrica, en canvi, pot arribar, a valors superiors als 8 µg/m3. 

Sobre aquest contaminant, considerem important fer una petita cronologia, de com 
s’han elaborat els valors de referència vigents a la Unió Europea. 

A principis dels anys 90 ja existien esborralls de proposta de directiva, es consideraven 
valors llindars mínims i màxims existents, per determinar valors objectius. 

Els càlculs es van fer a partir de les dades de estats membres de la UE que ja 
disposaven de llargues series de dades validades. 

Els esborralls ja consideraven 40 µg/m3 per la salut humana. 

En documents de treball ja es parlava de les dificultats de les zones seques de la 
llavors CE, per complir els valors de PM10, a causa de les fonts naturals. També es 
parlava de insuficients dades d’aquestes zones. 

Es detectaven grans variacions dintre de la Unió Europea i fins i tot dintre de zones 
d’un mateix estat mentre.  

Un altre punt important és que la composició i la toxicitat de la pols PM10 d’aquestes 
zones era inferior a la de les zones humides. 

En un primer moment, es va resoldre la qüestió, amb la idea que progressivament 
s’aniria cap a la determinació de la pols PM2,5 que ja estava més desenvolupada al 
Japó i USA. 

Es van calcular costos i beneficis a partir de dades de 35 ciutats, entre les que no 
estaven suficientment representades les de la nostra zona climàtica. 

Per tal d’avançar, molts estats estaven d’acord en fer un procés en dos fases, per 
garantir una ràpida actuació, i fer posteriorment les revisions i ajustos que fossin 
necessaris a mesura que evolucionessin els coneixements del tema. 

El resultat final és l’establiment d’uns límits que a les nostres zones és superen 
habitualment, fins i tot, sense necessitat de la presencia de emissions industrials i 
trànsit. 

D’acord amb l’anterior, creiem que és important establir uns valors de referència per 
PM10: 

- valors guia 

- llindars d’alerta 

- objectius de qualitat 

A partir de les dades històriques que ara disposem de Granollers, i també d’altres 
zones properes que puguin aportar dades sobre la contaminació de fons (veure fitxa 
4.6 de pla d’acció). 

Un cop establerts aquests valors de referència per cada punt de mesura, podem fer 
una valoració dels nivells de contaminants, i sobre tot del marge de millora 
raonablement assolible per cada cas. També es vol apreciar el resultat de les millores, 
mesures correctores i altres canvis que afectin a les fonts d’emissió, sobre els valors 
de immissió mesurats per les estacions. 
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8.2.2. Situació PM10 a Granollers 

Respecte a la representativitat de la ubicació de l’estació, d’acord a l’annex VIII del 
R.D.1073/2002: “per regla general, els punts de mostreig hauran d’estar situats de tal 
manera que s’eviti la medició de microambients molt petits en les seves proximitats. A 
títol indicatiu, un punt de mostreig haurà d’estar situat de manera que sigui 
representatiu de la qualitat de l’aire al seu voltant dins d’una àrea de com a mínim   
200 m2 en els emplaçaments orientats al trànsit i de diversos quilòmetres quadrats en 
els emplaçaments orientats al fons urbà.” 

Per tant, entenem que la antiga ubicació de l’estació del carrer Joan Vinyoli, respon a 
una àrea amb forta incidència de l’aparcament proper i del trànsit i no es pot 
considerar indicativa de la qualitat de l’aire de la totalitat del nucli urbà.  

L’estació de la xarxa XVPCA estava correctament ubicada d’acord amb la normativa 
antiga, amb el criteri de situar-la al costat del nucli de la població que dóna a les 
principals infrastructures viàries i al polígon industrial amb més activitats. Els valors 
límits eren els mateixos per tot el territori i comparant els valors amb d’altres estacions 
de municipis veïns es comprovava que eren les concentracions tot sovint superiors 
(veure annex pàgina 37). 

A la normativa actualment vigent, la majoria dels límits estan associats a la salut 
humana, i la pròpia normativa fixa que per poder comparar valors mesurats amb els 
límits vigents, cal que les preses de mostres s’efectuïn en ubicacions representatives. 

En zones àrides com les mediterrànies, s’arriben a superar amb relativa facilitat els 
valors fixats a la normativa per PM10, sense necessitat de fonts antropogèniques ni que 
ens trobem en un any relativament sec. La pròpia normativa deixa la porta oberta a 
que la Administració designi zones on es puguin superar els límits a partir de 
fenòmens qualificats de naturals. 

Les concentracions de PM10 mesurades a Granollers en els dos punts de mesura 
(l’estació fixa i la unitat automàtica), són molt similars en els valors de les 
concentracions mitjanes. Si més no, es troben diferències en els valors màxims a l’any 
2009, que són més alts a les pistes d’atletisme, la qual cosa fa que el nombre de dies 
en què es supera la mitjana diària passi els 35 dies permesos per la legislació. 

En ambdues ubicacions es compleix la legislació vigent per a la mitjana anual, però 
l’any 2009, el nombre de dies en què es supera la mitjana diària és inferior als 35 dies 
legalment fixats a l’estació de Francesc Macià (XVPCA), mentre és superior a la Unitat 
de Partícules de les Pistes d’Atletisme. 

Els valors han baixat significativament l’any 2010 (un 12% en la ubicació de les pistes 
d’atletisme i un 11% en l’estació fixa de la XPVA). 

Dels dos estudis realitzats, en referència a la caracterització del material particulat, pel 
“Instituto de diagnóstico ambiental y estudios del agua” (IDAEA), del CSIC, l’any 2009, 
podem extreure com a conclusions més importants que es registren nivells alts de 
carboni elemental, la qual cosa implica, una alta contribució dels processos de 
combustió, probablement relacionats amb emissions de trànsit, però no totalment 
relacionats amb les emissions dels vehicles diesel, i nivells alts de fosfats, valors que 
no es donen en entorn urbans, i per tant, cal pensar en una font d’emissió propera al 
punt de mostreig, probablement relacionada amb la fabricació de detergents. 
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9. Pla d’actuació. 

9.1. Objectius i estructura del Pla de millora. 

L’objectiu del Pla d’actuació local per a la millora de la qualitat de l’aire a Granollers és 
establir una sèrie d’accions amb l’objecte de reduir les emissions de contaminants a 
l’atmosfera, en particular NOX i PM10, i millorar la qualitat de l’aire a Granollers. Les 
fitxes s’estructuren de la següent manera: 

• Nom de la línia estratègica. 

• Codificació de l’acció. 

• Nom de l’acció. 

• Descripció de l’acció.  

• Serveis municipals implicats. 

• Interrelació amb altres figures de planificació municipal, comarcals, o 
autonòmiques... Existeixen connexions amb altres plans per tal d’assolir 
objectius comuns.  

• Prioritat. Una estratègia implica sempre escollir, donar prioritat a certs punts 
sobre d’altres. S’ha diferenciat entre prioritat alta, mitjana i baixa. La prioritat de 
l’acció varia en funció de: 

o la importància que té per al municipi, en relació amb els objectius fixats 
en altres plans. 

o la facilitat d’implantar la mesura, sinergies amb altres actuacions o 
programes. 

o la capacitat de generar canvis, efectes directes en la reducció de les 
fonts emissores.  

• Cost. Estimació del cost econòmic. Moltes accions estan associades als 
recursos humans propis de l’ajuntament de Granollers. Es valoraran les 
actuacions entre: 

o Sense cost extern (recursos interns propis) 

o Cost mitjà (inferior a 17.000 €) 

o Cost elevat (superior a 17.000 €) 

• Indicadors. Es tracta de definir els possibles indicadors que mostrin l’assoliment 
dels objectius que es pretén aconseguir amb l’acció proposada i estudiar 
l’evolució i tendència. En la mesura del possible es proposen indicadors que ja 
s’utilitzen en altres actuacions o programes (Agenda 21 Local, Pla de Mobilitat 
Urbana, Pla d’Acció per l’Energia Sostenible o d’altres sistemes d’indicadors de 
ciutat). No tenen perquè calcular-se tots els proposats, poden escollir-se els 
que s’escaiguin millor en cada moment del desenvolupament del pla. 
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El Pla de millora s’estructura en quatre línies estratègiques:  

 

1. Foment de vehicles amb baixes emissions 

1.1 Actualització de l’inventari de la flota de vehicles destinats al transport urbà i 
de serveis municipals. 

1.2 Instal·lació de filtres de partícules i/o catalitzadors en els vehicles 
municipals que ho requereixen. 

1.3 Renovació de la flota de vehicles destinats al transport urbà i de serveis 
municipals.  

1.4 Inclusió de clàusules ambientals, relacionades amb la tipologia de vehicles, 
en els plecs de contractació de serveis municipals externs.  

1.5 Promoure la implantació d’estacions de serveis amb combustibles més nets 
i punts de recàrrega elèctrica. 

1.6 Control dels vehicles més contaminants i mostreig del parc de vehicles. 

1.7 Adequació de les actuals bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 

2. Foment del transport públic i la mobilitat sostenible: 

2.1 Potenciar l’intermodalitat entre mitjans de transport. 

2.2 Millora de la qualitat del servei de transport públic. 

2.3 Optimització de les connexions amb les poblacions veïnes. 

2.4 Foment de l’ús compartit del vehicle privat: “car pooling” i “car sharing”.  

2.5 Promoure els Plans de desplaçaments a centres de treball. 

2.6 Potenciar els aparcaments de motocicletes. 

2.7 Consolidar els aparcaments dissuasoris. 

2.8 Creació de nous aparcaments de bicicletes. 

2.9 Ampliació de la xarxa de carrils bici i augmentar la seguretat dels carrils 
existents. 

2.10 Continuar adaptant i promocionant els camins escolars. 

2.11 Foment i millora de rutes per a vianants. 
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3. Mesures municipals: 

3.1 Manteniment i millora de la xarxa viària. 

3.2 Nova regulació semafòrica donant prioritat al transport col·lectiu i limitació 
de vehicles al centre de la ciutat. 

3.3 Incorporar criteris ambientals en els plecs de contractacions de serveis i 
obres públiques. 

3.4 Manteniment de l’inventari municipal d’activitats potencialment      
contaminadores a l’atmosfera. 

3.5 Establiment de protocols de comunicació amb les activitats potencialment 
contaminadores a l’atmosfera.  

3.6 Estimació de les emissions de NOX d’origen industrial. 

3.7 Estimació de les emissions de PM10 d’origen industrial. 

3.8 Estimació de les emissions d’origen domèstic. 

3.9 Estimació de les emissions associades al trànsit. 

3.10 Elaboració protocol de comunicació durant episodis de contaminació. 

3.11 Elaboració del llistat de persones a les quals ha d’avisar-se, de forma 
personalitzada, d’episodis de contaminació. 

3.12 Introduir l’ús de la bicicleta en els serveis municipals i policia local. 

3.13 Seguiment dels indicadors de qualitat de l’aire. 

3.14 Regulació de la climatització en dependències municipals. 

3.15 Manteniment i creació de zones verdes. 

3.16 Regulació en la instal·lació de noves calderes de gasoil i de carbó. 

4. Comunicació, sensibilització, informació i formació: 

4.1 Difusió de la informació sobre la qualitat de l’aire i els seus efectes sobre la 
salut. 

4.2 Difusió de mesures preventives a aplicar per reduir riscos en la salut durant 
episodis de contaminació. 

4.3 Difusió del Pla d’Actuació Local per a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica. 

4.4 Difusió de les accions d’ambientalització dels serveis i concessions 
municipals. 

4.5 Promoció en la utilització d’electrodomèstics amb baix consum energètic. 

4.6 Actualització de la pàgina web. 

4.7 Regulació de la climatització en comerços i serveis. 
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4.8 Activitats en centres educatius. 

4.9 Elaboració Manual de bones pràctiques per obres en la construcció, la 
rehabilitació, la demolició d’edificis i les estructures. 

4.10 Conscienciació empresarial sobre polítiques de transport sostenible. 

4.11 Formació en la conducció eficient per els conductors d’autobusos i 
autocars. 
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9.2. Accions del Pla d’actuació. 

Seguidament es descriuen totes les accions proposades en el Pla d’actuació local per 
a la millora de la qualitat de l’aire a Granollers. 
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Línia estratègica 1.  

Foment de vehicles amb baixes emissions. 
Codi: 1.1 

1. Acció: 

Actualització de l’inventari de la flota de vehicles destinats al transport urbà i de serveis 
municipals. 

2. Descripció: 

El primer pas és inventariar la flota municipal per tipologia de vehicle, atenent a criteris 
ambientals. Cal conèixer les característiques del parc automobilístic com: l’antiguitat dels 
vehicles, tipus de carburant utilitzat, etc. 

Una possible classificació és atenent a les normes europees d’emissió dels vehicles i l’any 
de fabricació del vehicle. Les normes d’emissió es defineixen en una sèrie de directives de 
la Unió Europea. 

Les etapes són normalment anomenades Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V per a 
vehicles lleugers. Les series corresponents de les normes per a vehicles pesants són Euro 
I, Euro II, etc. 

Marc jurídic: 

Directiva 70/220/CEE, a partir de la qual es regula, entre altres aspectes, els nivells 
d’emissió dels vehicles. Aquesta normativa ha anat adaptant-se als canvis 
tecnològics. 

- Euro I (1993): 

Per a turismes - 91/441/CEE.15 

També per a turismes i per a camions lleugers - 93/59/CEE. 

- Euro II (1996) per a turismes - 94/12/CE (& 96/69/CE) 

- Euro III (2000) per a qualsevol vehicle - 98/69/CE16 

- Euro IV (2005) per a qualsevol vehicle - 98/69/CE (& 2002/80/CE) 

- Euro V (2008/9) per a qualsevol vehicle - (COM(2005) 683 ) 

Les classificacions dels tipus de vehicles estan definides en: 

- Directiva 2001/116/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, por la que se 
adapta al progreso técnico la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación 
de vehículos de motor y de sus remolques. 

- Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 
2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y 
por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE del Consejo. 
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3. Serveis implicats: 

Policia Local 

Protecció Civil 

Serveis Municipals que disposen de vehicles 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). Fitxes de projectes des de P30 a P41. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de vehicles pesants dièsel sense filtre (tipologia i antiguitat).  

Número de vehicles que funcionen amb gas natural.  

Número de vehicles que funcionen amb autogas (GLP automoció).  

Número de vehicles elèctrics.  

Número de vehicles híbrids (dièsel-elèctric i GNC-elèctric).  

Recorregut anual dels vehicles.  

Velocitat mitjana anual dels vehicles destinats al transport urbà. 
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Línia estratègica 1.  

Foment de vehicles amb baixes emissions. 
Codi: 1.2 

1. Acció: 

Instal·lació de filtres de partícules i/o catalitzadors en els vehicles municipals que ho 
requereixen. 

2. Descripció: 

Pels vehicles antics que no es renovin, instal·lació de filtres de partícules i catalitzadors per 
reduir els òxids de nitrogen als vehicles dièsel de tipologia inferior o igual a Euro III, atenent 
a les normes europees d’emissió dels vehicles. Aquesta mesura permet als vehicles que 
compleixen la normativa Euro I, II i III aconseguir els nivells d’emissió que dicten les 
normatives Euro IV i V.   

L’objectiu final és l’ambientalització de la flota municipal de vehicles, per a incorporar 
criteris verds en el moment de l’adequació de la flota de vehicles destinats al transport urbà 
i de serveis de l’Ajuntament i de la policia local. 

Dins les ordres de subvenció a l'estalvi i l'eficiència energètica de la Generalitat de 
Catalunya, hi ha una línia de subvenció per incorporar tecnologies de gestió energètica en  
flotes de transport per carretera que ajudin a millorar l'eficiència energètica i reduir la 
despesa de carburant. 

3. Serveis implicats: 

Policia Local 

Protecció Civil 

Serveis Municipals que disposen de vehicles 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). Fitxes de projectes des de P30 a P41. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 9.1. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 2. Fomentar la mobilitat no contaminant. 9. Promoure 
l’ús de carburants menys contaminants. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

Elevat però variable atenent als canvis que hagin d’introduir-se en el vehicle. 
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7. Indicadors: 

Número de filtres de partícules i catalitzadors per reduir els òxids de nitrogen instal·lats a 
vehicles de tipologia igual o inferior a Euro III (tipus i antiguitat del vehicle). 
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Línia estratègica 1.  

Foment de vehicles amb baixes emissions. 
Codi: 1.3 

1. Acció: 

Renovació de la flota de vehicles destinats al transport urbà i de serveis municipals. 

2. Descripció: 

L’ambientalització de la flota municipal de vehicles implica el canvi de criteris alhora 
d’adquirir nous vehicles. Alguns criteris a tenir en compte són: més vehicles petits, sense 
motor i amb combustibles menys contaminants.  

Una substitució progressiva dels vehicles a mesura que finalitza el seu període 
d’amortització. La substitució es planteja per vehicles amb combustibles més nets (com el 
gas natural) o per tecnologies més eficients (com els híbrids o elèctrics) ,vehicles de baix 
índex d’emissions de CO2, PM i NO2. 

L’objectiu final és incorporar criteris verds en el moment de la renovació de la flota de 
vehicles destinats al transport urbà i de serveis de l’Ajuntament i de la policia local. 

L’adquisició de vehicles es portarà a terme en el marc del compliment  de la normativa 
vigent en aquesta matèria tal i com estableix en els seus articles 105, 106 i en la disposició 
addicional sisena la Llei 2/2011 de 4 de març, d’economia sostenible que ha transposat la 
Directiva 2009/33/CE. 

Respecte l’opció entre vehicles de gasoil i de gasolina, es recomanarà als òrgans de 
contractació que facin una priorització en funció del tipus de desplaçaments a realitzar, 
quan majoritàriament es desenvolupin desplaçaments urbans es prioritzarà la gasolina, 
quan en canvi es desenvolupin principalment recorreguts interurbans es prioritzarà el 
gasoil. 

Els vehicles de gasolina produeixen menys emissions de NOX que els vehicles dièsel 
actuals. Actualment pels vehicles lleugers, no pesants i bussos es comercialitzen els Euro 
V que no representen cap millora per al contaminant NOX. Amb l’entrada en vigor dels Euro 
VI (2015) es preveu la disminució de les emissions de NOX. 

3. Serveis implicats: 

Policia Local 

Protecció Civil 

Mobilitat 

Medi Ambient i espais verds 

Serveis Municipals que disposen de vehicles 
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4. Interrelació amb altres Plans 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). Fitxes de projectes des de P30 a P41. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 9.1. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 2. Fomentar la mobilitat no contaminant. 9. Promoure 
l’ús de carburants menys contaminants. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

L' ICAEN, dóna suport a l'adquisició o la renovació de vehicles  amb  propulsions o 
combustibles alternatius al gasoil o la gasolina. Atès que el que es persegueix és renovar 
el parc, els vehicles han de ser nous i disposar de la garantia del fabricant.  

Aquest darrer aspecte és especialment important per a la renovació del parc de furgonetes. 

Els ajuts a la renovació d'automòbils de turisme són :  

� Per a vehicles elèctrics o híbrids endollables, 7.000 €/veh.  

� Per a vehicles full hybrid (fins a 120 g CO2/km), 2.300 €/veh.  

� Per a vehicles mild hybrid (fins a 120 g CO2/km), 2.000 €/veh. 

7. Indicadors: 

Número de vehicles de la flota municipal que es renovin amb tecnologies netes. 

Número de vehicles que funcionen amb gas natural.  

Número de vehicles que funcionen amb autogas (GLP automoció).  

Número de vehicles elèctrics.  

Número de vehicles híbrids (dièsel-elèctric i GNC-elèctric).  

Recorregut anual dels vehicles.  

Velocitat mitjana anual dels vehicles destinats al transport urbà. 
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Línia estratègica 1.  

Foment de vehicles amb baixes emissions. 
Codi: 1.4 

1. Acció: 

Inclusió de clàusules ambientals, relacionades amb la tipologia de vehicles, en els plecs de 
contractació de serveis municipals externs. 

2. Descripció: 

Inclusió en el plec de condicions tècniques alhora de contractar serveis externs (recollida 
municipal de residus, neteja viària, serveis de transport públic, jardineria, etc...) de 
clàusules relatives a la tipologia de vehicles amb menor nivell d’emissions de contaminants 
a l’atmosfera. 

Per tal de millorar la qualitat de l’aire, s’hauran d’establir requeriments ambientals en 
matèria de contaminació atmosfèrica en els plecs de condicions tècniques, per a la 
contractació dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals. 
S’haurà de fixar com a requeriment ambiental el compliment com a mínim de la normativa 
EURO V (excepte en el cas dels vehicles especials que hauran de complir la normativa 
EURO tècnicament disponible). 

En els cas dels camions de recollida d’escombraries, aquests hauran de ser 
majoritàriament camions amb baixes emissions: híbrids, elèctrics, gas natural i gas liquat 
de petroli. 

En el cas de vehicles de neteja auxiliars, aquests vehicles hauran de ser com a mínim el 
10% elèctrics, híbrids, de gas natural o GLP. 

3. Serveis implicats: 

Serveis Municipals encarregats de la contracta de serveis. 

Policia Local 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. CATTM-05. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 
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7. Indicadors: 

Número de plecs que han incorporat criteris ambientals. 

Numero de criteris ambientals incorporats en els plecs de contractació. 
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Línia estratègica 1.  

Foment de vehicles amb baixes emissions. 
Codi: 1.5 

1. Acció: 

Promoure la implantació d’estacions de serveis amb combustibles més nets i punts de 
recàrrega elèctrica. 

2. Descripció: 

L’objectiu d’aquesta mesura és facilitar la incorporació de nous combustibles mitjançant 
estacions de servei públiques o privades i la incorporació de punts de subministrament de 
recàrrega per vehicles elèctrics. Recentment s’ha inaugurat un aparcament en la zona del 
centre (aparcament Can Comas) amb possibilitat de recàrrega de vehicles elèctrics amb 
targes de prepagament. 

Actualment hi ha altres tipus de combustibles com el GLP o el Gas Natural que poden 
afavorir la millora de la qualitat de l’aire en ser substituts de combustibles més contaminats 
com el gas-oil. Caldria doncs facilitar la implantació d’aquests combustibles i pensar quins 
productes demanarà la població en un futur a les estacions de servei. Per tant, es 
considera important abordar aquest tema des d'un marc global, per incentivar l'ús de 
combustibles alternatius al gas-oil i a la gasolina, i així dotar a la ciutat de les alternatives 
suficients per reduir la presència de contaminants a l'aire.   

Es proposa, per tant, afavorir, mitjançant la modificació dels plecs de condició de les 
concessions d’estacions de servei en sòl públic, la introducció a aquestes de combustibles 
més nets que el gas-oil i la gasolina. D'aquesta manera es podrà dinamitzar l'ús de 
vehicles que utilitzin altres fonts d’energia.  

Una mesura exemplificadora, per part de l’Ajuntament, seria l’increment d’aquesta tipologia 
de vehicles a la flota municipal. L’administració pot servir de motor per augmentar la 
demanda i afavorir les iniciatives privades. 

3. Serveis implicats: 

Urbanisme. 

Habitatge. Granollers Promocions. 

Obres i Projectes. 

Mobilitat. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–17. 
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5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

L’Institut Català d'Energia te diverses línies d’ajut econòmic per afavorir la implantació del 
vehicle elèctric, entre elles la de crear infraestructura de recàrrega, tant pública com 
privada. 

7. Indicadors: 

Número de punts de subministrament de GLP. 

Número de punts de subministrament de Gas Natural. 

Número de punts de càrrega per vehicles elèctrics. 
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Línia estratègica 1.  

Control dels vehicles més contaminants i mostreig del parc de 
vehicles. 

Codi: 1.6 

1. Acció: 

Control dels vehicles més contaminants. 

2. Descripció: 

L’objectiu d’aquesta mesura és detectar als vehicles més contaminats que circulen per la 
xarxa urbana de Granollers, per informar als seus propietaris, amb l’objectiu final de reduir 
les emissions dels vehicles i aconseguir una millora en la qualitat de l’aire. 

La mesura consisteix en que agents de l’autoritat puguin aturar els vehicles que visualment 
emeten més contaminants, quan la sortida de fums negres pel tub d’escapament és 
evident. Els vehicles susceptibles de ser controlats seran els camions, els autobusos, les 
furgonetes i els turismes. 

A més es faran uns mesuraments en continu en dos punts de la ciutat per tal de fer una 
caracterització de la contaminació emesa pel parc de vehicles actual a Granollers. S'oferirà 
als ciutadans i propietaris de vehicles interessats una analítica de les emissions reals dels 
seus vehicles, amb més detall del que es pot donar com a resultat de l'ITV. Es compta amb 
el suport del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat per tal de fer aquesta 
actuació. 

3. Serveis implicats: 

Policia Local. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya.  

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de vehicles que han passat la ITV, per indicació de la policia local, i han millorat 
les seves emissions. 
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Línia estratègica 1.  

Foment de vehicles amb baixes emissions. 
Codi: 1.7 

1. Acció: 

Adequació de les actuals bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

2. Descripció: 

Revisió de les actuals bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Incrementar les bonificacions d’aquells vehicles amb menors emissions a l’atmosfera. 
Actualment les bonificacions existents són: 

1) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats des de la 
data de fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota de l’impost.  

2) Els vehicles elèctrics o bimodals, gaudiran d’una bonificació del 50 % sobre la 
quota de  l’impost, durant dos anys comptats a partir de l’any següent al de la data 
de matriculació. 

3) Els vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible: biogàs, gas natural 
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals i que acreditin, 
d'acord amb les característiques del seu motor, que no poden utilitzar un carburant 
contaminant, gaudiran d'una bonificació del 75 % sobre la quota de l'impost, durant 
dos anys comptats a partir de l'any següent al de la data de matriculació. 

Un cop estigui aprovat, per part de l’estat espanyol, del nou sistema d’etiquetatge de 
vehicles, adaptació de l’actual padró de vehicles atenent a la futura classificació 
d’etiquetatge dels vehicles per part del Ministeri d'Indústria, Treball i Comerç, i recollides en 
el pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 d’acord amb les mesures 
del Plan Nacional. Els vehicles es classifiquen en cinc categories (en relació a l’any de 
fabricació), segons les seves emissions contaminants, en NOx i PM10.  

1. Dièsel EURO 0 a EURO II, gasolina Euro 0 i tots els anteriors al 1992.  

2. Dièsel EURO II amb filtre de partícules i EURO3.  

3. Dièsel EURO III amb filtre de partícules, EURO4 o EURO5. Vehicles de gasolina 
Euro 1 amb convertidor catalític.  

4. Dièsel EURO VI, vehicles de gasolina, amb el requeriment mínim d'Euro 2.  

5. Vehicles híbrids, gas i elèctrics. 

L’objectiu és l’aplicació d’instruments econòmics per incentivar l’ús de mitjans de transport 
més eficients, més eficaços i menys contaminants. 

3. Serveis implicats: 

Servei Municipal de Gestió Tributària. 

Servei de Medi Ambient i Espais Verds. 

Mobilitat. 
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4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. 

Plan Nacional 2011. 

5. Prioritat: 

Baixa. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de vehicles per nivells d’emissió. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.1 

1. Acció: 

Potenciar l’intermodalitat entre mitjans de transport. 

2. Descripció: 

La mesura pretén fer el conjunt de la cadena modal més atractiva per a les persones 
usuàries i, per tant, l’increment de persones en aquest serveis d’autobús d’aportació 
produeix també un increment de viatgers en el ferrocarril. 

Les actuacions poden ser la construcció de nous aparcaments dissuasius o aparcaments 
perifèrics urbans al costat de l’estació Renfe i comunicats amb el transport públic. 

La mesura es desenvolupa a partir del Pla Director d’Infraestructures de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, el Pla de Rodalies 2008 – 2015 i el Pla Director de Mobilitat 
2008-2012, i en aquest sentit estan previstes les següents actuacions: 

- Granollers Centre: 348 places en alçada 

- Granollers Canovelles: 80 places en superfície lliure 

L’objectiu de la mesura és assolir un transvasament de desplaçaments del vehicle privat 
motoritzat cap al transport públic, a partir d’una millora sensible de la seva oferta. Les 
mesures tenen com a objectiu principal millorar la velocitat comercial dels serveis i 
incrementar les interconnexions entre línies per enfortir l’efecte xarxa, i millorar l’oferta 
perimetral. 

En relació amb els objectius del Pacte per la mobilitat cal fomentar la intermodalitat com a 
mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents mitjans de transport en cada tram de la 
cadena de transport. Disposar de més aparcaments gratuïts o regulats en punts claus 
d’accés a la ciutat des del qual es pot agafar un transport públic eficaç. 

Es busca la intermodalitat entre els mitjans de transport que conflueixen a Granollers com 
ara el tren, el bus, la bicicleta, a peu...  

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Urbanisme. 

Obres i Projectes. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 4.2. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 10. Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa 
d’infraestructures d’àmbit metropolità per a millorar la connexió del sistema urbà amb el 
seu entorn. 7. Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels 
diferents modes de transport en cada tram de la cadena de transport. 
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5. Prioritat: 

Mitjana 

6. Cost: 

300.000 €. 

7. Indicadors: 

Número de viatgers que utilitzen els diferents mitjans públics de transport. 

Velocitat comercial dels serveis d’autobús urbans (km/h). 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.2 

1. Acció: 

Millora de la qualitat del servei de transport públic. 

2. Descripció: 

L’objectiu de la mesura és millorar el transport públic del municipi amb la millora de les 
rutes d’autobús urbà i l’augment del nombre d’autobusos i de la freqüència de pas, per 
exemple amb llançadora als polígons industrials, autobús exprés, etc. 

- Aconseguir una major freqüència del servei 

- Millorar la puntualitat 

- Incrementar la velocitat dels autobusos 

- Ampliar la xarxa de transport 

- Coordinar els diferents mitjans de transport 

- Incrementar la capacitat del transport 

- Utilització de noves tecnologies de la informació i la comunicació 

En relació amb els objectius del Pacte per la mobilitat millorar la cobertura, la freqüència i 
la velocitat comercial de les línies d’autobusos, i es planteja la necessitat d’ampliar la xarxa 
d’infraestructures d’àmbit metropolità per a millorar la connexió del sistema urbà amb el 
seu entorn. També recolzar les estratègies dels municipis de la primera corona 
metropolitana per a l’homologació de la gestió del transport col·lectiu. 

L’objectiu final és millorar i optimitzar les línies existents, ampliant l’oferta de transport 
públic de superfície amb nous serveis que possibilitin l’ús de l’autobús en detriment del 
vehicle privat. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–02. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 4.2. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 3b. Millorar la cobertura, la freqüència i la velocitat 
comercial de les línies d’autobusos, tant urbanes com interurbanes. 10. Plantejar la 
necessitat d’ampliar la xarxa d’infraestructures d’àmbit metropolità per a millorar la 
connexió del sistema urbà amb el seu entorn. 
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5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

300.000 €. 

7. Indicadors: 

Número de viatgers que utilitzen els diferents mitjans públics de transport. 

Recorregut i freqüència de pas dels autobusos urbans. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.3 

1. Acció: 

Optimització de les connexions amb les poblacions veïnes. 

2. Descripció: 

Potenciació dels serveis en autobús a determinades relacions perimetrals per tal de donar 
resposta a la mobilitat més centrípeta de Granollers, i com a pas previ a la seva 
transformació en línies d’infraestructura fixa quan el volum de demanda ho justifiqui. Cada 
cop més, la mobilitat diversifica els seus destins i cal oferir uns serveis atractius que mallin 
la xarxa de transport públic amb unes bones condicions de viatge. 

L’objectiu és fer més eficient i eficaç el servei d’autobusos interurbà. 

En relació amb els objectius del Pacte per la mobilitat ha de millorar-se la cobertura, la 
freqüència i la velocitat comercial de les línies d’autobusos, tant urbanes com interurbanes. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–02. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 4.4. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els 
usuaris i usuàries dels diferents models de transport. 3a. Avançar en l’homologació de la 
gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona 
metropolitana. 10. Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa d’infraestructures d’àmbit 
metropolità per a millorar la connexió del sistema urbà amb el seu entorn. 

5. Prioritat: 

Baixa. 

6. Cost: 

300.000 €. 

7. Indicadors: 

Número de viatgers que utilitzen els diferents mitjans públics de transport. 

Recorregut i freqüència de pas dels autobusos a la xarxa interurbana. 

Número de desplaçaments en transport col·lectiu. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.4 

1. Acció: 

Foment de l’ús compartit del vehicle privat: “car pooling” i “car sharing”. 

2. Descripció: 

Foment de l’ús del cotxe compartit “car pooling” i “car sharing”, l’Ajuntament de Granollers 
ha de potenciar la utilització del cotxe compartit a partir de la dinamització de l’enllaç 
directe des de la seva pàgina web a una llista d’usuaris registrats que volen compartir 
cotxe. Es tracta de facilitar el fet de compartir o de llogar cotxe entre els ciutadans segons 
les necessitat de cadascú. 

Tanmateix s’anima a continuar amb el projecte Compartir pàrking promogut per 
l’ajuntament de Granollers. 

Segons dades del servei de Mobilitat de l’ajuntament de Granollers la utilització d’aquests 
serveis actualment és molt baixa. 

Es pretén promoure que els vehicles siguin compartits per diferents usuaris de forma 
habitual. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–06. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 9.3 i 9.4. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la 
ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i la 
jerarquització de la xarxa viària. 11. Millorar la informació, la formació de la ciutadania 
respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública. 2. Fomentar la 
mobilitat no contaminant. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

10.000 €. 
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7. Indicadors: 

Número d’usuaris que utilitzen el “car pooling”. 

Número d’usuaris que utilitzen el “car sharing”. 

Número d’usuaris del projecte Compartir pàrking. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.5 

1. Acció: 

Promoure els Plans de desplaçaments a centres de treball. 

2. Descripció: 

L’objectiu de la mesura és impulsar la planificació i execució de mesures per reduir les 
emissions contaminants associades a la mobilitat dels treballadors/es en l’accés als 
centres de treball, així com a la mobilitat dels visitants a aquests centres i d’altres centres 
generadors de mobilitat.  

En aquest sentit, aquesta mesura considera de forma conjunta tant els Plans de Mobilitat 
Específics (PME) de polígons industrials (Llei 9/2003), Plans de Mobilitat Específics de 
centres generadors de mobilitat (hospitals, universitats, etc.), així com els Plans de 
Desplaçaments d’Empresa (PDE). 

Un Pla de Mobilitat Específic (PME) contempla tots els desplaçaments de persones 
relacionats amb una zona d’activitat econòmica, polígon industrial, o centre generadors de 
mobilitat, tant els desplaçaments entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments 
professionals durant la jornada laboral, i tant per als treballadors/es propis de les 
empreses, com per als treballadors/es d’empreses subcontractades, així com per als 
clients/es, visitants, alumnes, etc., sempre que representin un flux significatiu. 

Durant l’any 2010, es varen realitzar, per part de l’ajuntament, enquestes als treballadors 
dels polígons i l’estudi dels patrons en els desplaçaments, arribant-se a la conclusió que 
s’havia de millorar l’accessibilitat i la connexió als polígons. 

A més a més es proposa desenvolupar una estratègia pública de reconeixement de les 
empreses i agrupacions empresarials que participin activament en la planificació i 
implementació de mesures de foment de la mobilitat sostenible, segura i saludable. 

D’acord amb la normativa vigent, hauran de realitzar un Pla de Desplaçament d’Empresa 
(PDE) els següents centres generadors de mobilitat (art 3.4 del Decret 344/2006): 

a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior 
a 5.000 m2 (Per aplicació del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació 
dels equipaments comercials) 

b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2 

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 
persones 

d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 

e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 

f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 

g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges 
al dia superior a 5.000. 
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Tanmateix, pot aprofitar-se aquesta acció per: 

1 regular els horaris de distribució de mercaderies i racionalitzar el serveis 
municipals (escombraries, neteja, etc..). 

2. planificar els horaris laborals dels treballadors per fer-los compatibles amb els 
horaris dels transports públics, i potenciar les reunions mitjançant 
videoconferències 

L’ajuntament de Granollers té prevista la realització de plans de desplaçament als edificis 
municipals i públics de més de 200 treballadors.  

3. Serveis implicats: 

Medi Ambient i espais verds. 

Mobilitat. 

Oficina de llicències d'activitats. 

Salut pública i consum. 

Promoció econòmica i Granollers Mercat. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–11. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 7.2 i 9.5. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la 
ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i la 
jerarquització de la xarxa viària. 3b. Avançar en l’homologació de la gestió del transport 
col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana. 

5. Prioritat: 

Alta. 

6. Cost: 

El cost d’elaboració dels PME s’estima entre 30.000 i 50.000 €/pla.  

El cost d’elaboració dels PDE depèn del número de treballadors/es del centre. A títol 
orientatiu es consideren les següents franges pressupostàries:  

- Menys de 300 treballadors/es s’estima en 6.000 €/pla 

- De 300 a 1000 treballadors/es s’estima en 9.000 €/pla 
- Més de 1.000 treballadors/es s’estima en 12.000 €/pla 

7. Indicadors: 

Número de PDE. 

Número de PME. 

Número d’empreses i administracions que han realitzat un estudi de flexibilització horària. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.6 

1. Acció: 

Potenciar els aparcaments de motocicletes. 

2. Descripció: 

Tal i com preveu el Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, hauria de disposar-se de més 
aparcaments per a motocicletes i ciclomotors per facilitar la mobilitat amb aquest mitjà de 
transport. 

Les motocicletes són el mitjà de transport que ocupa menys espai al centre de la ciutat, 
contamina menys i genera menys congestió a la xarxa viària de la ciutat.  

L’objectiu és reduir l’impacte de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de 
diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Urbanisme. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 3.6. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la 
ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i la 
jerarquització de la xarxa viària. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–07. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

50.000 €.  

7. Indicadors: 

Número de places d’aparcament senyalitzat per motocicletes. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.7 

1. Acció: 

Consolidar els aparcaments dissuasoris. 

2. Descripció: 

Eliminar aparcaments de vehicles lleugers en el nucli urbà, prioritzant aparcament 
exclusius per a residents (zones verdes) i incentivar la creació de zones d’aparcament en 
la perifèria, el més pròxims a connexions amb transports públic. 

Aquesta mesura no només pretén reduir els problemes específics d’aparcament, sinó que 
esdevé una important mesura de reducció de les emissions de partícules contaminants a 
l’atmosfera, ja que redueix el nombre de cotxes a la recerca d’una plaça d’aparcament 
lliure a la calçada. 

L’objectiu és reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb la creació de 
diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

Es podria relacionar-ho amb l’acció 2.1 d’aquest mateix pla. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Urbanisme. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 3.1 i 3.7. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 5. Adaptació de les estratègies d’aparcament a les 
noves realitats de mobilitat. 4. Reduir la presència de trànsit rodat al centre de la ciutat amb 
la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la 
xarxa viària. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–01. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

Elevat. 
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7. Indicadors: 

Número de places d’aparcament dissuasoris senyalitzat per residents. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.8 

1. Acció: 

Creació de nous aparcaments de bicicletes. 

2. Descripció: 

L’objectiu de la mesura és crear la infraestructura necessària per a possibilitar la mobilitat 
quotidiana segura amb bicicleta i fomentar el seu ús entre la població, tant en els 
desplaçaments urbans com interurbans. 

En definitiva, creació de nous aparcaments de bicicletes.  

Desenvolupar una xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes a situar preferentment a:  

- Les estacions ferroviàries.  

- Les estacions d’autobús.  

- Els centres generadors de mobilitat com hospitals i centres comercials.  

- Les grans empreses i els centres de l’Administració amb atenció al públic. 

Cal garantir la seguretat dels aparcaments, possibilitant que la bicicleta quedi tancada. La 
disponibilitat d’un aparcament còmode i segur en el lloc d’origen i destí dels desplaçaments 
és una condició imprescindible per a l’ús de la bicicleta. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Urbanisme. 

Medi ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 5.1, 5.3 i 5.4. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els 
usuaris i usuàries dels diferents models de transport. 2. Fomentar la mobilitat no 
contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta. 4. Reduir la presència de trànsit 
rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb 
l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 7. Fomentar la intermodalitat com a 
mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la 
cadena de transport. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–03 
I CATTM–13. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 
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6. Cost: 

50.000 €.  

7. Indicadors: 

Nombre total de places d'aparcament segur per a bicicletes en espais d'accés públic. 

Nombre total d’aparcaments segurs per a bicicletes en espais d'accés públic. 

Nombre d’usuaris actius del servei Ambicia’t de Granollers. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.9 

1. Acció: 

Ampliació de la xarxa de carrils bici i augmentar la seguretat dels carrils existents. 

2. Descripció: 

L’objectiu de la mesura és crear la infraestructura necessària per a possibilitar la mobilitat 
quotidiana segura amb bicicleta i fomentar el seu ús entre la població, tant en els 
desplaçaments urbans com interurbans. 

En definitiva, ampliació dels carrils bici i dels diversos itineraris existents a la ciutat. Millora 
de la xarxa per tal de possibilitar i fomentar els desplaçaments i la mobilitat en bicicleta, 
garantint la seguretat dels carrils bici existents actualment. 

Es proposa connectar, mitjançant una xarxa de petites vies per a vianants i bicicletes, els 
polígons industrials i altres centres generadors de mobilitat amb les estacions de tren i el 
nucli urbà de Granollers i municipis propers. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Urbanisme. 

Medi ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 5.1, 5.3 i 5.4. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els 
usuaris i usuàries dels diferents models de transport. 2. Fomentar la mobilitat no 
contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta. 4. Reduir la presència de trànsit 
rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb 
l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 7. Fomentar la intermodalitat com a 
mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la 
cadena de transport. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–03 
I CATTM–13. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 
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6. Cost: 

Elevat. 

7. Indicadors: 

Longitud de carrils-bici interurbans (km). 

Longitud de carrils-bici urbans (km). 

Nombre d’usuaris actius del servei Ambicia’t de Granollers. 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.10 

1. Acció: 

Continuar adaptant i promocionant els camins escolars. 

2. Descripció: 

Tal i com preveu el Pla de Mobilitat Urbana de Granollers ha de continuar treballant-se per 
millorar els camins escolars, tant per anar a peu com en bicicleta. Augment de les voreres, 
supressió de barreres arquitectòniques, etc. En definitiva, continuar treballant en les 
mesures previstes en el treball d’adaptació dels itineraris a peu a les escoles (Juliol 2006). 

Les mesures afectaran tant a l’entorn dels centres privats com públics. 

Reduir la mobilitat en vehicles contaminats. En relació amb els objectius del Pacte per la 
mobilitat, ha de fomentar-se la mobilitat no contaminant. El vehicle privat ha de perdre pes 
en relació a d’altres altres mitjans de transport menys contaminants. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Urbanisme. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla de Mobilitat Urbana. Fitxa d’actuació 1.3. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els 
usuaris dels diferents models de transport. 1. Augmentar la superfície qualitat de la xarxa 
viària dedicada als vianants, d’acord amb el Pla d’accessibilitat. 2. Fomentar la mobilitat no 
contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta. 11. Millorar la informació, la 
formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via 
pública. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–03, 
CATTM–13 i CASFIC-08. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

Elevat. 
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7. Indicadors: 

Nombre de camins escolars. 

Longitud de carrils-bici urbans (km). 
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Línia estratègica 2.  

Foment del transport públic i la mobilitat sostenible. 
Codi: 2.11 

1. Acció: 

Foment i millora de rutes per a vianants. 

2. Descripció: 

Les actuacions en favor de la millora de la mobilitat dels vianants és una de les prioritats 
del Pla de Mobilitat de Granollers, donat que afecten a la totalitat de col·lectius de 
Granollers, entenent que tothom en qualsevol etapa d’un viatge és vianant.  

El dèficit de voreres amb la suficient amplada i comoditat i la discontinuïtat en els itineraris 
per al vianant és un aspecte força comú a les nostres ciutats, fruit d’una herència on, al 
definir la forma dels carrers, s’ha pensat més en funció del vehicle que del vianant. 

Les propostes de millora en matèria de mobilitat de vianants recollides en el Pla de 
Mobilitat de Granollers van encaminades a: 

· Aconseguir una xarxa continua d’itineraris per a vianants que connectin amb els 
principals centres generadors de viatges 

· Reforçar la seguretat dels vianants en els seus desplaçaments, especialment la 
de persones amb mobilitat reduïda i col·lectius més fràgils (escolars, gent gran...) 

· Millorar la comoditat dels itineraris on hi caminen més vianants 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Urbanisme. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla de Mobilitat Urbana. Fitxa d’actuació 1.1. i 1.2. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 1. Augmentar la superfície qualitat de la xarxa viària 
dedicada als vianants, d’acord amb el Pla d’accessibilitat. 4. Reduir la presència de trànsit 
rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb 
l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 11. Millorar la informació, la formació de 
la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalització de la via pública. 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–03, 
CATTM–13 i CASFIC-08.. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 
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6. Cost: 

Elevat. 

7. Indicadors: 

Número de zones de vianants amb circulació restringida. 

Longitud estimada de vies exclusives per a vianants (km), vies de prioritat invertida (km) i 
zones 30. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.1 

1. Acció: 

Manteniment i millora de la xarxa viària. 

2. Descripció: 

La neteja del ferm en les vies de més trànsit s’hauria d’adequar per reduir l’emissió de 
partícules degudes a la resuspensió. El sistema seria una combinació d’un previ escombrat 
mecànic amb aspiració (en els carrils laterals) i posteriorment netejar amb aigua a pressió 
(en tots els carrils). Amb aquest sistema es redueixen les emissions de PM10 degudes a la 
resuspensió fins 6-8 hores després de la intervenció. Per tant, aquesta mesura ha 
d’aplicar-se a la matinada de dies laborables (cap a les 05:00 hores) per a que tingui efecte 
fins les 11:00-13:00 hores, que es quan es produeixen les emissions més importants del 
dia (hora punta del trànsit). L’escombrat ha de realitzar-se mitjançant vehicles dotats 
d’aspiració en sec o en humit. El rentat ha de fer-se amb aigua freàtica, no potable, i no 
utilitzar bufadors.  

L’objectiu és la reducció de les emissions de PM10 per resuspensió en les vies urbanes 
amb alta intensitat de trànsit i en zones d’alta exposició. Reducció màxima del 7-10% del 
promig diari de PM10. 

En conclusió, les accions han d’anar orientades ha mantenir en òptimes condicions la 
xarxa viària municipal. 

3. Serveis implicats: 

Serveis Municipals. 

Medi Ambient i espais verds. 

Mobilitat. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–08. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Manteniment de la partida actual de 15 M€ i Recursos interns. 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

   120

7. Indicadors: 

Longitud de vies amb manteniment segons criteris de baixes emissions (km/any). 

Número de carrers on s’apliquen ruixats durant la neteja viària amb un apartat que indiqui 
la periodicitat. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.2 

1. Acció: 

Nova regulació semafòrica donant prioritat al transport col·lectiu i limitació de vehicles al 
centre de la ciutat. 

2. Descripció: 

Regular els semàfors de tal manera que la circulació sigui el més fluida possible, per tal de 
minimitzar el nombre de parades arrencades dels vehicles, així com disminuir les 
congestions. 

Donar prioritat al transport col·lectiu. 

Establir la prioritat semafòrica en les interseccions principals de les travesseres urbanes, 
atès que pot representar una millora substancial dels paràmetres d’explotació dels serveis 
d’autobús i mantenir, per tant, l’espai, la competitivitat i l’atractiu del servei. 

La solució tècnica consisteix habitualment en un dispositiu a bord de l’autobús que activa el 
llum verd del semàfor en apropar-s’hi. L’activació pot ser  manual per part del conductor/-a 
o automàtica si els vehicles disposen de la tecnologia adequada (activació via SAE, lectura 
de tag passiu per RFID, etc.).  

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–15. 

5. Prioritat: 

Baixa. 

6. Cost: 

Elevat. 

7. Indicadors: 

Número de carrers amb la nova regulació semafòrica. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.3 

1. Acció: 

Incorporar criteris ambientals en els plecs de contractacions de serveis i obres públiques. 

2. Descripció: 

La Llei 30/2007, de contractació pública, preveu la inclusió de criteris ambientals en 
diferents etapes del procediment de contractació. 

En els contractes d’obres i els contractes de serveis, quan l’objecte del contacte tingui 
repercussions ambientals, com a solvència tècnica es pot exigir que l’empresari implanti 
mesures de gestió ambiental en l’execució del contracte. En els contractes subjectes a 
regulació harmonitzada els òrgans de contractació poden exigir la certificació de normes de 
gestió ambiental com l’EMAS o acreditacions equivalents. 

Existeixen diferents guies d’ambientalització (Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona,...) que permeten als departaments i a les empreses públiques adscrites 
incorporar criteris d’ambientalització en els seus contractes. 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Urbanisme. 

Serveis Municipals. 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CAOP–04. 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). 

5. Prioritat: 

Alta. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de plecs de condicions amb criteris ambientals. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.4 

1. Acció: 

Manteniment de l’inventari municipal d’activitats potencialment contaminadores a 
l’atmosfera. 

2. Descripció: 

L’objecte de la mesura és tenir actualitzat l’inventari municipal d’activitats potencialment 
contaminadores a l’atmosfera. 

Els focus emissors a les instal·lacions classificades al Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) d’acord amb el Reial Decret 100/2011 han de 
disposar d’un registre en què s’hi ha d’anotar la informació associada a cada focus (article 
8.2 del Reial Decret 100/2011). 

L’oficina de llicenciés d’activitats de l’ajuntament de Granollers ha d’identificar les activitats 
incloses en el CAPCA a partir de la informació subministrada per les empreses durant la 
fase de legalització.  

Per tant, la primera mesura a implantar serà determinar les activitats incloses en el CAPCA 
ubicades a Granollers. 

Un cop determinades les activitats incloses en el CAPCA, l’oficina de llicenciés d’activitats 
facilitarà aquesta informació al servei de Medi Ambient i Espais Verds, el qual serà de 
responsable de mantenir actualitzat aquest llistat i incorporar les altes i les baixes que es 
vagin produint. 

Atenent a les últimes dades disponibles les empreses potencialment contaminadores a 
l’atmosfera són: 

· APC EUROPE SA 
· RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL 
· BRENNTAG QUÍMICA SA 
· EVONIK DEGUSSA IBERICA, SA, 
· FERIMET, SL 
· GESTIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES SL 
· GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, SL 
· MATADERO SALIDA, 13, SA 
· REENVAS SA 
· ABONOS MINERALES ORGÁNICOS, S.L. 
· ABRAMATIC, S.A. 
· AISIM 96, SL 
· APLIFUN, SA 
· BENGAR GRAFIQUES, S.L. 
· BIMBO, S.A.U. 
· CABRÉ JUNQUERAS SA 
· CAL MARINÉ 
· CAN RIBA DE LA SERRA,SL.L 
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· CAN VENTOSA  388 CG 
· CATAFORESIS DEL VALLÈS, SL 
· CAVINY, SA 
· CEPEX, SAU 
· COMPAÑIA GENERAL DE ESENCIAS, S.L. 
· CORSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
· COTYASTOR, SA 
· CURTIDOS GRANOLLERS, S.L. 
· DANA, SA 
· DUBOSA DEL VALLÈS, S.A. 
· DYMCO,S.A. 
· ERATRANS DEL VALLÈS, S.L. 
· ESPINOSA HERMANOS CB 
· EURODIVER, S.L. 
· FERRALLES BATLLE, S.L. 
· FUNDACIO HOSPITAL / ASIL DE GRANOLLERS 
· GAZCAM, SA 
· GRABACIONES JANOSCHKA,S.L. 
· GRANOLLERS TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT,S.A. 
· GRUPO BIGSA 
· INDÚSTRIAS GALFER SA 
· JOSE NABONA,SA. 
· JOSE SERRA VILAJOANA Y CIA, S.C.P. 
· JOSÉ ENRIQUE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
· LONGFLEX, SL 
· LU BISCUITS, SA 
· MENZOLIT VITROPLAST, S.L. 
· PINDEX, SA 
· PINTADOS TÉCNICOS DEL VALLÈS, SL 
· PLASTICOS RAER,S.A. 
· PRIELA, S.A. 
· PROALAN,SA 
· PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, SL 
· PRODUCTOS RALPE, SL 
· RAMADERA CANAL, S.L. 
· RAPU, SA 
· RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS, S.A. 
· SAT CAN NICOLAU 4198 
· SEBASTIAN LLORENS, SL 
· SHINGELS, S.A. 
· SOCIEDAD ALIMENTARIA GU 1998, S.L. 
· TUBERIAS Y SOLDADURAS ESPECIALES, S.A. 
· VELUTEX FLOCK, S.A. I MAQUINÀRIA CAPDEVILA, SA 

3. Serveis implicats: 

Oficina de llicències d'activitats. 

Medi Ambient i espais verds. 
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4. Interrelació amb altres Plans 

 

5. Prioritat: 

Alta. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número d’empreses incloses en el CAPCA. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.5 

1. Acció: 

Establiment de protocols de comunicació amb les empreses amb activitats potencialment 
contaminadores a l’atmosfera. 

2. Descripció: 

Un cop desenvolupada l’acció 3.4 s’haurà d’establir un procediment documentat per 
comunicar-se amb les activitats potencialment contaminadores a l’atmosfera. 

A petició del servei de Medi Ambient i Espais Verds, un cop confirmades les instal·lacions 
incloses en el CAPCA, l’oficina de llicències d’activitats sol·licitarà per escrit a les empreses 
identificades les pàgines 1 i l’última amb anotacions de controls d’emissió incloses en el 
llibre de registre, per tal de comprovar i verificar el compliment de les autoritzacions. La 
periodicitat alhora d’anar renovant aquesta informació dependrà de la tipologia d’empresa, 
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
estableix els sistemes de control per a les activitats que s'hi regulen. 

A més a més, la mateixa oficina de llicències d’activitats, sol·licitarà anualment a les 
empreses els consums dels combustibles utilitzats. Aquesta informació també serà enviada 
al servei de Medi Ambient i Espais Verds. 

3. Serveis implicats: 

Oficina de llicències d'activitats. 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. 

5. Prioritat: 

Alta. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Procediment documentat de comunicació. 

Número de verificacions del compliment de les autoritzacions. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.6 

1. Acció: 

Estimació de les emissions de NOX d’origen industrial. 

2. Descripció: 

Un cop l’oficina de llicències d’activitats tingui la informació requerida, d’acord amb la fitxa 
d’acció 3.5, i hagi estat revisada, la remetrà al servei de Medi Ambient i Espais Verds. 

Per a òxids de nitrogen (el fins ara llibre de registre vermell corresponent a combustions), 
amb les còpies de la pàgina 1 i l’última del llibre de registre, el servei de Medi Ambient i 
Espais Verds haurà d’obtenir la següent informació, mitjançant l’oficina de llicències 
d’activitats i la pàgina 1 del llibre de registre. 

- Tipus d’instal·lació i tipus de combustible.  

- Consum anual i aplicar el factor d’emissió següent: 

A la següent taula s’exposen les instal·lacions més probables d’identificar (columna 1), així 
com el combustible utilitzat (columna 2) (les columnes 3 i 4 són informatives): 

 

Instal·lació combustible PCI 
(Kcal/Kg) 
(Kcal/m3) 

 

FACTOR 
EMISSIÓ 

EEA 
(g/Gj) 

Factor 
Per consum 

caldera fusta 4.130 77,15 1,33 
(gNO2/Kg) 

Caldera Gas-oil 10.000 84,85 3,54 
(gNO2/Kg) 

Caldera Fuel-oil 9.600 84,85 3,59 
(gNO2/Kg) 

Caldera Gas natural 9.400 21,25 0,83 
(gNO2/m3) 

Turbina Gas natural 9.400 47,25 1,85 
(gNO2/m3) 

Motor Gas natural 9.400 159,4 6,86 
(gNO2/m3) 

motor Gas-oil 10.000 175,2 7,30 
(gNO2/Kg) 

 

Un cop identificada la instal·lació i el combustible utilitzat, i conegut el consum anual 
haurem d’aplicar la següent fórmula: 

 

Emissions de NO2 = Consum anual x Factor de l’última columna 
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3. Serveis implicats: 

Oficina de llicències d'activitats. 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

 

5. Prioritat: 

Alta. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Càrrega màssica anual de NOX d’origen industrial. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.7 

1. Acció: 

Estimació de les emissions de PM10 d’origen industrial. 

2. Descripció: 

Un cop l’oficina de llicències d’activitats tingui la informació requerida, d’acord amb la fitxa 
d’acció 3.5, i hagi estat revisada, la remetrà al servei de Medi Ambient i Espais Verds. 

Per a partícules (el fins ara llibre de registre verd corresponent a processos), amb les 
còpies de la pàgina 1 i l’última del llibre de registre, el servei de Medi Ambient i Espais 
Verds haurà d’obtenir la següent informació, mitjançant l’oficina de llicències d’activitats i la 
pàgina 1 i l’última del llibre de registre. 

- Hores de funcionament del focus any.  

- Emissió màssica (kg/h): 

Obtenim directament els kg de partícules emesos per any, multiplicant l’emissió màssica 
per les hores de funcionament a l’any. 

 

Emissions de PM10 = Emissió màssica x Hores de funcionament 

3. Serveis implicats: 

Oficina de llicències d'activitats. 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

 

5. Prioritat: 

Alta. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Càrrega màssica anual de PM10 d’origen industrial. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.8 

1. Acció: 

Estimació de les emissions d’origen domèstic. 

2. Descripció: 

Les dades de consum energètic facilitades per les empreses subministradores d’energia 
(gas, GLP i combustibles líquids) i requerides per l’oficina de llicències d’activitats, tal i com 
es detalla en la fitxa 3.5, seran enviades al servei de Medi Ambient i Espais Verds. 

A partir d’aquest moment, s’obtenen directament els kg de contaminats emesos per any, 
multiplicant els següents factors d’emissió pel consum. 

- Gas natural 

   NOx......2,23 g/Nm3 

   Partícules.......0,0196 g / Nm3 

- Propà, Butà 

     NOx......3 g/kg 

   Partícules.......0,0262 g / Kg 

- Gas-oil 

    NOx......2,83 g/Nm3 

   Partícules.......0,1539 g / Nm3 

(Font de les dades: EMEP EEA Guidebook 2009.) 

 

Emissions de PM10 = Consum anual de combustible x Factor d’emissió de partícules 

Emissions de NO2 = Consum anual de combustible x Factor d’emissió de NOX 

3. Serveis implicats: 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

 

5. Prioritat: 

Alta. 
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6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Càrrega màssica anual de PM10 d’origen domèstic. 

Càrrega màssica anual de NOX d’origen domèstic. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.9 

1. Acció: 

Estimació de les emissions associades al trànsit 

2. Descripció: 

El servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers ja realitza aforaments anuals i 
periòdics, sempre en els mateixos punts. La relació d’aforaments automàtics es pot veure 
al plànol adjunt. 

A partir de les IMD (intensitats mitjanes diàries) facilitades pel servei de Mobilitat aplicarem 
els següents factors d’emissió per relacionar número de vehicles i emissions. 

- factors globals d’emissió:  

   NOx 2,5266 g/km 

   Partícules 0,0763 g/km 

 

Emissions de PM10 = IMD x 3.000 km/any (*) x Factor d’emissió de partícules 

Emissions de NO2 = IMD x 3.000 km/any (*) x Factor d’emissió de NOX 

(*) Es considerarà un recorregut per vies urbanes de 3.000 km a l’any. 

 

Font de les dades i factors: 

- Realització dels mapes de capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica, 
Generalitat de Catalunya, 1999 

- EMEP-EEA Guidebook 2009, referit a EMEP CORINAIR 

3. Serveis implicats: 

Mobilitat. 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. CATTM-09. 

5. Prioritat: 

Alta. 
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6. Cost: 

Recursos interns. L’empresa ETRA realitza actualment aquests aforaments. 

7. Indicadors: 

IMD principals vies de la xarxa viària de Granollers. 

Càrrega màssica anual de PM10 associada al trànsit en les vies de circulació 
seleccionades. 

Càrrega màssica anual de NOX associada al trànsit en les vies de circulació seleccionades.
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Ubicació punts d’aforament 

 

 Adreça Codi ubicació 10 

Entrades Girona 1.1 
Sortides Girona 1.1 
Entrades Marq Franqueses 2.1 
Sortides Marq Franqueses 2.1 
Entrades Ctra Masnou 18.1 
Sortides Ctra Masnou  
Entrades Prat de la Riba 12.2 
Sortides Prat de la Riba 12.1 
Entrades Roger de Flor 10.2 
Sortides Roger de Flor 10.1 
Entrades Josep Umbert  
Sortides Josep Umbert 13.1 
Entrades Francesc Ribas 5.1 
Sortides Francesc Ribas 5.1 
Entrades Av estació Nord/Pont 6.2 
Sortides Av estació Nord/Pont 6.1  
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.10 

1. Acció: 

Elaboració protocol de comunicació durant episodis de contaminació. 

2. Descripció: 

Durant els períodes extraordinaris de contaminació, episodis ambientals que dificulten la 
dispersió de contaminants, cal dur a terme accions específiques per reduir les emissions 
de contaminants, per la qual cosa ha d’elaborar-se un procediment documentat que reculli 
totes les accions a portar a terme. Algunes accions destinades a comunicar els episodis 
ambientals de contaminació a la població, són: 

- Utilitzar els mitjans de comunicació locals(Granollers Informa, El Rengle i Pedra 
de l'Encant, etc.).  

- Enviar per correu electrònic els comunicats que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat emet en cas d’episodis a les persones que ho hagin sol·licitat.  

- Utilitzar plafons electrònics, on es presenten els nivells de contaminació del 
moment, tot indicant si són alts, moderats o baixos.  

- Enviar comunicats per SMS als mòbils de les persones que ho hagin sol·licitat. 

L’ajuntament de forma coordinada amb la Generalitat haurà de: 

- Fer campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, 
per explicar la situació i recomanar no fer ús del vehicle privat si no és estrictament 
necessari 

- Restringir les operacions que generen contaminants de ciutat en les obres 
públiques 

- Restringir les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers durant aquests 
períodes. 

- Incrementar el control de les activitats que són competència municipal durant 
aquest períodes 

- Incrementar el control dels vehicles més bruts 

- Incrementar el reg de carrers 

L’activació del protocol s’iniciarà a partir de la comunicació del servei responsable de la 
Generalitat. 
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3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

Mobilitat. 

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC). 

Oficina de llicències d'activitats. 

Participació ciutadana. 

Salut pública i consum. 

Protecció civil. 

Serveis Socials i Gent Gran. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya.  

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Procediment actuació en cas d’episodis extraordinaris de contaminació. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.11 

1. Acció: 

Elaboració del llistat de persones a les quals ha d’avisar-se, de forma personalitzada, 
d’episodis de contaminació. 

2. Descripció: 

En relació a l’acció 3.10, durant els períodes extraordinaris de contaminació, ha d’elaborar-
se un llistat de les persones a les quals ha d’avisar-se de forma personalitzada, per: 

- Enviar per correu electrònic els comunicats que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat emet en cas d’episodis a les persones que ho hagin sol·licitat.  

- Enviar comunicats per SMS als mòbils de les persones que ho hagin sol·licitat. 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC). 

Participació ciutadana. 

Salut pública i consum. 

Protecció civil. 

Serveis Socials i Gent Gran. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya.  

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Llistat de persones a avisar en episodis extraordinaris de contaminació. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.12 

1. Acció: 

Introduir l’ús de la bicicleta en els serveis municipals i policia local. 

2. Descripció: 

Creació de patrulles de policia local i altres serveis municipals amb bicicleta. Es tractaria 
d’una mesura exemplificadora de l’Ajuntament. 

L’objectiu és potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament per part de la 
policia local, i amb aquesta iniciativa també s’aconsegueix proximitat de la policia i la 
ciutadania. 

Aquesta mesura està relacionada amb les fitxes 2.8 i 2.9. 

3. Serveis implicats: 

Policia local. 

Medi Ambient i espais verds. 

Serveis municipals. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CASFIC-06. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. Fitxa d’actuació 5.1, 5.3 i 5.4. 

Objectius del Pacte per a la Mobilitat. 8. Millorar la seguretat viària i el civisme entre els 
usuaris i usuàries dels diferents models de transport. 2. Fomentar la mobilitat no 
contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta. 4. Reduir la presència de trànsit 
rodat al centre de la ciutat amb la creació de diverses estratègies relacionades amb 
l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 7. Fomentar la intermodalitat com a 
mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la 
cadena de transport. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Suport de la Diputació de Barcelona.  
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7. Indicadors: 

Número de bicicletes adscrites a serveis municipals i policia local. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.13 

1. Acció: 

Seguiment dels indicadors de qualitat de l’aire. 

2. Descripció: 

Des del servei de Medi Ambient i espais verds realitzar un seguiment de tots els indicadors 
relacionats amb la qualitat de l’aire, prestant especial interès en els resultats dels nivells 
d’immissió de les estacions de control (estació fixa i unitats mòbils) . Els resultats obtinguts 
en cada estació de mesura, depenen de molts factors: microemplaçament, activitats de la 
zona, sistema de mesura . Cal valorar els resultats obtinguts. 

És important que continuï la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Granollers en relació la instal·lació d’unitats mòbils de mesura de la contaminació 
atmosfèrica. 

Per altra banda, és molt important que per part de l’oficina de llicències d'activitats, es vetlli 
pel compliment dels requeriments establerts a les llicències ambientals, per la qual cosa, i 
en relació a la fitxa 3.5, es realitzarà un seguiment de les emissions associades a les 
activitats.  

3. Serveis implicats: 

Medi Ambient i espais verds. 

Oficina de llicències d'activitats. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CAI-01. 

Agenda 21 Local. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Per cada estació: els valors de concentració en immissió, nombre de superacions dels 
límits en un determinat període de temps, situacions atmosfèriques adverses, grans obres, 
etc. 

Activitats que compleixen els requeriments establerts a les llicències ambientals. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.14 

1. Acció: 

Regulació de la climatització en dependències municipals. 

2. Descripció: 

Aprofitant les campanyes de difusió que es comenten en la fitxa 4.6, s’invitaria a participar 
als treballadors/es per iniciar un seguit de bones pràctiques relacionades amb la 
climatització en dependències municipals. 

En una oficina, l’aparell de climatització és el que consumeix més energia. Per cada grau 
que augmentem la temperatura a l’hivern (o que disminuïm a l’estiu), s’incrementa un 7% 
el consum energètic. 

Fer un bon ús de la climatització implica també tenir tancades les finestres i les portes i 
anar vestits en consonància amb l’estació de l’any. 

A l’hivern una temperatura de 20-21 ºC és  suficient per gaudir d’un confort adient i, alhora, 
permet fer un ús racional d’energia.  

A l’estiu una temperatura que estigui entre 24 ºC i 26 ºC és suficient per tenir un bon grau 
de confort alhora que permet fer un ús racional d’energia. 

Es tractaria d’una mesura exemplificadora de l’Ajuntament. 

3. Serveis implicats: 

Tots. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CADS-01. 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Consum energètic en dependències municipals. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals. 
Codi: 3.15 

1. Acció: 

Manteniment i creació de zones verdes. 

2. Descripció: 

Potenciar el manteniment de les actuals zones verdes i crear, sempre que sigui possible, 
noves zones verdes.  

L’objectiu és recolzar els espais verds. 

La vegetació urbana, particularment l’arbrat, influeix en la depuració de l’aire mitjançant 
l’eliminació de contaminants atmosfèrics com ara l’ozó (O3), el diòxid de sofre (SO2), el 
diòxid de nitrogen (NO2), el monòxid de carboni (CO) i la matèria particulada inferior a 10 
μm (PM10), i també ajuda a la reducció de la temperatura ambiental. 

Totes aquestes avantatges estan directament influenciades per la gestió i les accions que 
afecten la seva estructura (composició d’espècies, nombre i localització dels individus). Per 
tant, una gestió adequada del verd urbà pot augmentar els beneficis ambientals derivats de 
l’arbrat present a Granollers.  

El primer pas per millorar la gestió del verd urbà és avaluar la seva estructura actual i els 
beneficis derivats. Recomanem avaluar la possibilitat de realitzar un estudi similar al de 
Barcelona (Referència Serveis Ecològics del Verd Urbà a Barcelona realitzat pel Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 
(Desembre 2009)). 

3. Serveis implicats: 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

 

5. Prioritat: 

Mitjana 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Superfície (Ha) de verd urbà. 
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Línia estratègica 3.  

Mesures municipals: 
Codi: 3.16 

1. Acció: 

Regulació en la instal·lació de noves calderes de gasoil i de carbó. 

2. Descripció: 

A partir de l’entrada en vigor a Catalunya del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 
2011-2015 es prohibeix l’ús de gasoil i carbó per a noves calderes dins el municipi, on 
tècnicament i econòmicament sigui viable i no s’incentivarà l’ús de biomassa per noves 
calderes. 

L’ús de la biomassa com a combustible és energèticament recomanable en la lluita contra 
el canvi climàtic, però degut a que la seva combustió incrementa significativament les 
emissions de partícules de diàmetre inferiors a 10 micres, no resulta recomanable utilitzar-
la en les poblacions urbanes. 

Excepcionalment es pot autoritzar l’ús de biomassa en edificis situats en zones de 
muntanya i per sobre de 300 metres de nivell del mar, degut a que les condicions 
meteorològiques d’aquestes zones afavoreixen la dispersió dels contaminants. 

3. Serveis implicats: 

Obres i projectes. 

Urbanisme. 

Habitatge. Granollers Promocions. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya.  

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de noves calderes amb gasoil o carbó. 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  154 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  155 

 

Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.1 

1. Acció: 

Difusió de la informació sobre la qualitat de l’aire i els seus efectes sobre la salut. 

2. Descripció: 

Informar a la població en general, de forma periòdica, dels nivells de qualitat de l’aire a 
partir dels mitjans de comunicació locals. 

Participació local en la difusió de grans campanyes a dissenyar a nivell estatal, autonòmic 
o des de la Diputació. 

Amb periodicitat més curta informar sobre els nivells de contaminació (p.ex: diària, 
setmanal, etc.) i amb periodicitat més llarga sobre l'aplicació de les mesures del pla de 
millora de qualitat de l’aire (trimestral, anual, etc.). 

S’informarà dels següents temes: zona a la qual pertany Granollers pel que fa a 
contaminació atmosfèrica, principals focus emissors, pautes per a empreses i administració 
per millorar la qualitat de l’aire, efectes de les partícules contaminants sobre la salut. 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

Participació ciutadana. 

Salut pública i consum. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CASFIC-01 
i 04. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de comunicats emesos en mitjans de comunicació locals. 

Número de campanyes. 
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Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.2 

1. Acció: 

Difusió de mesures preventives a aplicar per reduir riscos en la salut durant episodis de 
contaminació. 

2. Descripció: 

Desenvolupament d’informació accessible i comprensible relacionada amb episodis 
puntuals d’elevats nivells de contaminants. 

Creació, desenvolupament, actualització, manteniment i difusió de continguts relatius a les 
mesures preventives a aplicar per part de la població en casos de nivells alts de 
contaminants, a la pàgina Web de l’Ajuntament, en forma de tríptics, i altres. 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

Participació ciutadana. 

Salut pública i consum. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CASFIC-02. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de vegades (o dies) en que s’ha informat a la població. 
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Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.3 

1. Acció: 

Difusió del Pla d’Actuació Local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica. 

2. Descripció: 

Divulgació del Pla d’Actuació Local i a la vegada augment de la sensibilització per part de 
la ciutadania en la reducció de la contaminació atmosfèrica. 

Difusió del Pla d’actuació i de les seves mesures, així com conscienciar a la població sobre 
les nivells de qualitat de l’aire i donar al públic en general les eines per avaluar aquesta 
situació. 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

Participació ciutadana. 

Salut pública i consum. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de campanyes. 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  160 

 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  161 

 

Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.4 

1. Acció: 

Difusió de les accions d’ambientalització dels serveis i concessions municipals. 

2. Descripció: 

Explicar a la població els nous criteris de reducció de la contaminació atmosfèrica incloses 
en les licitacions municipals i mostrar les millores assolides. 

L’objectiu és mostrar a la població les actuacions portades a terme, per part de 
l’Ajuntament, per millorar la qualitat de l’aire del municipi. 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

Participació ciutadana. 

Salut pública i consum. 

4. Interrelació amb altres Plans 

 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de campanyes. 

Número d’assistents a les jornades i sectors que representen. 
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Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.5 

1. Acció: 

Promoció en la utilització d’electrodomèstics amb baix consum energètic. 

2. Descripció: 

La mesura a desenvolupar per part de l’ajuntament és fer difusió i promocionar aquesta 
iniciativa. Poden diferenciar-se dues propostes: 

1. Promocionar la renovació de rentadores, neveres, congeladors i rentaplats es faci 
per sistemes d’alta eficiència. El Pla Renova’t d’Electrodomèstics de la Generalitat 
inclou neveres, plaques de cocció, aires condicionats, rentadores i rentaplats, i té 
l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels electrodomèstics i reduir el consum 
d’energia a les llars catalanes, així com potenciar l’ús racional de l’energia entre 
els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació d'electrodomèstics. Els 
electrodomèstics han de ser com a mínim de classe A+. 

2. Promocionar la substitució de calderes antigues i poc eficients per d’altres de 
condensació. El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) ja proposava la 
substitució de calderes actuals, en habitatges tant antics com nous, per altres més 
eficients.  

El Pla Renova’t de Calderes de la Generalitat té com a objectiu millorar l’eficiència 
energètica i reduir el consum d’energia a les llars catalanes, així com per potenciar 
l’ús racional de l’energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació 
de les calderes que hauran de ser de condensació de potència tèrmica inferior a 70 
kW i destinades a instal·lacions de calefacció individual.  

Els aparells han de ser models inclosos a la base de dades d’equips eficients del Pla. Es 
poden consultar les llistes tant a la web de l’ICAEN com a la web del Pla:  

www.gencat.cat/icaen 

www.plarenovat2010.cat 

Es preveu que aquesta mesura es dugui a terme durant els propers anys mitjançant el Pla 
Renova’t, dut a terme per l’ICAEN amb caràcter anual. 

La partida pressupostària de la Generalitat de Catalunya destinada al Pla Renova’t l’any  
2011 era de 3.000.000 d’€. i 3,3 milions d’euros destinada al Pla Renova’t 
d’electrodomèstics i aires condicionats 2011. 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Salut pública i consum. 
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4. Interrelació amb altres Plans 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de calderes substituïdes al finalitzar l’actuació.  

Número de sol·licituds tramitades per la renovació d’electrodomèstics 
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Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.6 

1. Acció: 

Actualització de la pàgina web. 

2. Descripció: 

Actualització i manteniment dels continguts a la pàgina Web de l’Ajuntament, en relació a 
la qualitat de l’aire a Granollers. 

Desenvolupament d’una pàgina Web accessible i comprensible relacionada amb la qualitat 
de l’aire dirigida al públic en general, escolars, associacions ecologistes, científics, etc. 
S’actualitzaran els continguts de manera periòdica i es vetllarà per la transparència de la 
informació i la facilitat de comprensió per el públic. 

Incloure un link al pronòstic de la qualitat de l’aire i/o les dades de qualitat de l’aire a la web 
municipal. 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CASFIC-03. 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de visites setmanals. 
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Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.7 

1. Acció: 

Regulació de la climatització en comerços i serveis. 

2. Descripció: 

Acció relacionada amb la 3.14 però dirigida a comerços i serveis. 

Difusió de les accions associades a la regulació de la temperatura en comerços i serveis, 
explicant els criteris d’optimització de la temperatura ambient. 

L’objectiu és reduir el consum energètic en el sector serveis. 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CADS-01. 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). 

5. Prioritat: 

Alta 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Consum energètic en el sector terciari. 

Programes o jornades dedicades a la regulació de la climatització en comerços i serveis. 

 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  168 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  169 

 

Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.8 

1. Acció: 

Activitats de difusió de qualitat de l’aire en centres educatius. 

2. Descripció: 

Organització d’activitats amb centres educatius. Elaboració i difusió de material escolar 
sobre contaminació atmosfèrica i realització d’activitats escolars. Amb la difusió de material 
escolar i campanyes de divulgació es pretén ensenyar, conscienciar i sensibilitzar a la 
població en edat escolar. 

L’objectiu és fer difusió de la problemàtica associada amb els contaminants atmosfèrics. 
Proposta de bones pràctiques. Conscienciar i sensibilitzar als nens en matèria de 
contaminació atmosfèrica. 

Elaborar campanyes a les escoles del municipi on s’expliqui: 

· Quins són els contaminants de ciutat 

· Les fonts d’emissions d’aquests contaminats 

· Quines accions es poden dur a terme per reduir les seves emissions 

3. Serveis implicats: 

Gabinet d’imatge i comunicació. 

Medi Ambient i espais verds. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CASFIC-09. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número d’activitats escolars realitzades en matèria de contaminació atmosfèrica. 
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Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.9 

1. Acció: 

Elaboració d’un Manual de bones pràctiques per obres en la construcció, la rehabilitació, la 
demolició d’edificis i les estructures. 

2. Descripció: 

Es tracta de l’elaboració i publicació d’un manual de bones pràctiques ambientals que 
inclourà mesures de prevenció de les emissions de pols i que serà una guia pràctica per a 
les obres que es realitzin al municipi. 

L’objectiu és minimitzar l’ impacte que actualment tenen les obres en relació a l’emissió de 
partícules. 

Aspectes a tenir en compte: 

- Ambientalitzar les obres i la maquinaria. La realització d’obres és també una font 
important d’emissions. Per això es demana que la seva contribució sigui tinguda en compte 
a dos nivells, el del disseny i el de l’execució, i que es doni in formació sobre com reduir les 
emissions a tots dos. 

Des del punt de vista del disseny, cal afavorir aquelles formes constructives que indueixin a 
minimitzar les emissions i, en aquest sentit, es va fer referència a la necessitat de millorar 
la distribució dels usos urbans en la planificació urbanística. Pel que fa a l’execució, cal 
informar sobre les mesures a seguir per tal de minimitzar les emissions dutes a terme 
durant els treballs de construcció o desmuntatge de tota mena de construccions.  

- Millorar la recollida de runes i residus de la construcció. Vigilar perquè es compleixin els 
terminis per a la recollida de runes i residus d'obres/rehabilitacions que poden generar 
pols. 

Promoure l'adopció de bones pràctiques en la recollida i gestió d'aquest residus, en 
particular respectant les quantitats i volums dels big bags. 

- Adequació de les serres radials en el tall de peces a l’exterior. El tall de peces a l’exterior 
s’haurà d’efectuar amb serres radials amb aspiració focalitzada o bé que disposin de 
sistemes d’atenuació de l’emissió de la pols per ruixat amb aigua. 

3. Serveis implicats: 

Urbanisme. 

Habitatge. Granollers Promocions. 

Obres i Projectes. 

Policia Local. 

 



Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica 

Granollers 

 

  172 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. Generalitat de Catalunya. CAOP–01,  
CAOP–02, CAOP–03 i CAOP–04. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de guies repartides amb la llicència d’obres. 

Número d’inspeccions realitzades en relació a les emissions d’obres. 
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Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.10 

1. Acció: 

Conscienciació empresarial sobre polítiques de transport sostenible. 

2. Descripció: 

Acció relacionada amb la 2.6. 

Fomentar els plans col·lectius de desplaçaments a empreses i polígons, realització i difusió 
de polítiques de transport sostenible: rutes optimitzades, conducció eficient. 

En relació amb els Objectius del Pacte per la Mobilitat cal avançar en l’homologació de la 
gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona 
metropolitana i. millorar la informació i la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat 
sostenible i a la senyalització de la via pública. 

3. Serveis implicats: 

Medi Ambient i espais verds. 

Mobilitat. 

Oficina de llicències d'activitats. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya. CATTM–11. 

Pla de Mobilitat Urbana de Granollers. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número d’empreses que assisteixen a les jornades. 

Número de jornades relacionades amb la conscienciació empresarial sobre polítiques de 
transport sostenible. 
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Línia estratègica 4.  

Comunicació, sensibilització, informació i formació. 
Codi: 4.11 

1. Acció: 

Formació en la conducció eficient per els conductors d’autobusos i autocars. 

2. Descripció: 

Promoció local de la conducció eficient en col·laboració amb les autoescoles locals. 

Incorporar l’aprenentatge de les tècniques de conducció eficient dins del procés de 
formació de nous conductors i també de conductors amb experiència provada, que operen 
en els serveis municipals. Foment de l’aprenentatge de tècniques d’”ecodriving”. 

L’objectiu de la mesura és fomentar un model de conducció sostenible entre ciutadans i 
conductors professionals tant per vehicles industrials com per utilitaris, a fi de reduir el 
consum de combustible per quilòmetre recorregut. 

3. Serveis implicats: 

Medi Ambient i espais verds. 

Mobilitat. 

4. Interrelació amb altres Plans 

Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 Generalitat de Catalunya CASFIC–05. 

5. Prioritat: 

Mitjana. 

6. Cost: 

Recursos interns. 

7. Indicadors: 

Número de conductors amb formació en conducció eficient. 

Número d’autoescoles que imparteixen cursos. 
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10. Conclusions i recomanacions sobre el control i l’avaluació de la qualitat de 
l’aire i les mesures per aconseguir-ho. 

A partir de les dades exposades en el punt 7 del present treball “Anàlisi de la Qualitat 
de l’aire. Immissions”, pot observar-se que pel contaminant NO2 s’han assolit valors 
per sobre del valor límit anual els anys 2006, 2007. A partir d’aquest any s’assoleixen 
valors per sota del valor límit anual. Aquestes superacions estan causades 
principalment por les emissions de la combustió del trànsit terrestre. 

Les superacions de PM10 són més heterogènies que en el cas del NO2, el que pot 
atribuir-se a que les fonts d’emissió de partícules són més diverses i complexes que 
pel cas del NO2. Degut a la gran complexitat de fonts d’emissió de partícules hi ha gran 
quantitat de causes de superació de PM10 que a la vegada poden tenir un origen 
antropogénic o natural. Dins dels motius de superació d’origen antropogénic, els més 
importants són el i trànsit intens, la indústria local i la proximitat a grans 
infraestructures viàries i en menor mesura a altres causes, com la calefacció 
domèstica, les obres de construcció i enderrocament, etc. 

Tenint en compte l’anterior, es proposen una sèrie de accions (veure fitxes), per 
millorar la informació disponible sobre les fonts dels contaminants, i accions de millora 
per reduir les seves emissions. 

El pla ha de permetre valorar la situació de partida, dels nivells d’emissió de les fonts, 
tant les del trànsit, industrial i altres, i veure la seva tendència en el temps. A la vegada 
es compararan els valors d’emissió amb els de immissió mesurats per les estacions. 

Respecte els contaminants PM10 i NOX, i tenint en compte els aspectes importants 
comentats anteriorment i que els valors promig anuals mesurats a la nova ubicació de 
la estació de la XVPCA són inferiors al seu límit, podem considerar la situació com a 
acceptable. 
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