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Onze municipis superen el límit de contaminació
Les superacions es van registrar en estacions de control situades al Prat de Llobregat,
Barcelona, Sant Vicenç del Horts, Granollers, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac,
Pallejà, Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova i la
Geltrú

Joaquim Elcacho
Barcelona
Ult. Act. 22.02.2009 - 23:28 hs

Onze municipis van superar l’any passat els límits de contaminació atmosfèrica per
partícules en suspensió (PM-10) o diòxid de nitrogen, segons el Balanç de qualitat de
l’aire a Catalunya elaborat pel departament de Medi Ambient i Habitatge. Les
superacions es van registrar en estacions de control situades al Prat de Llobregat,
Barcelona, Sant Vicenç del Horts, Granollers, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac,
Pallejà, Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova i la
Geltrú.
L’informe del departament de Medi Ambient mostra que els nivells de contaminació i el
nombre d’estacions afectades es va reduir l’any passat. De fet, el 2007 els límits de
contaminació es van superar en estacions de control de 25 municipis (més del doble
que l’any passat). Tot i que l’informe no en fa menció explícita, la reducció de la
contaminació del 2008 sembla estar motivada, en bona part, per la finalització de les
obres de l’AVE (que van incrementar les partícules en suspensió en zones com el
Barcelonès i el Baix Llobregat) i les abundants pluges caigudes a partir del segon
semestre (un dels factors que redueixen la presència de partícules en suspensió a
l’aire).
Les dades analitzades per Medi Ambient mostren que a l’àrea de Barcelona els valors
límits de contaminació anual per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10
micres (PM-10) van ser superats l’any passat a 7 estacions de control, mentre que el
valor límit anual per diòxid de nitrogen va ser superat a 6 de les 14 estacions de
control existents. L’any 2007 en l’àrea metropolitana es van registrar 12 superacions
en els nivells de PM-10 i 6 superacions per diòxid de nitrogen.
A les àrees del Vallès i el Baix Llobregat, en segon lloc en contaminació a Catalunya,
l’any passat es van registrar superacions dels límits de PM-10 en 7 estacions de
control (5 menys que l’any anterior) i es van superar els límits de diòxid de nitrogen a 3
estacions (una menys que el 2007).
A la resta de Catalunya les incidències de contaminació més destacades durant el
2008 es van produir a Vilanova i la Geltrú (superació del límit anual a l’estació del
centre cívic del barri del Tacó), Perafort (superacions esporàdiques per sulfur
d’hidrogen) i Tarragona (superacions esporàdiques per clorur d’hidrogen). L’informe
destaca que les actuacions realitzades per l’Ajuntament d’Igualada en el clavegueram i
les aigües residuals han fet possible una reducció important de la contaminació per
sulfur d’hidrogen. Menció a part mereix la contaminació per ozó, amb superacions en
una vintena d’estacions.

