At. Isabel SALAMAÑA I SERRA
Tinent d’Alcalde de Mobilitat i
Coordinació Territorial
Ajuntament de GIRONA
31 de juliol del 2002
Senyora,
D’acord amb la seva demanda, adjunto l’informe relatiu a l’Objectiu 8,
Contaminació urbana de la Declaració d’Objectius Agenda 21 Local de Girona.
No dubteu en demanar-me qualsevol aclariment sobre el contingut que podriaeu trobar molt sintètic.
Després de les converses s’adjunta també un Annex amb la percepció del que
signa sobre l’estat present dels mateixos aspectes ambientals de l’Objectiu 8.
Cordialment

Miquel Rigola

Objectiu 8 de la Declaració d’Objectius Agenda 21 Local de Girona:
Avaluació de la situació i criteris d’actuació
1 Objectiu i abast de l’escrit
La ciutat de Girona està desenvolupant el procés d’Agenda 21 Local, per el
qual el Consell Municipal de Sostenibilitat té la funció de proposar les
estratègies, directrius i prioritats i els indicadors que definiran el Pla d’Acció
Local. Sobre la base d’una informació preliminar, l’objectiu del present escrit,
preparat a demanda de la Tinent d’Alcalde de Mobilitat i Coordinació Territorial
és fer una relació de requeriments per desenvolupar l’Objectiu 8. En tots els
casos es presuposa la disponibilitat de:
• la normativa vigent pel sector considerat, i
• una cartografia base estándar com a suport dels estudis.
2 Comentaris als antecedents
Encara que l’enfoc del present escrit és l’Objectiu 8, es considera pertinent
recomanar la revisió de l’estratègia general prevista en la Declaració
d’Objectius, sota els següents aspectes:
2.1 Les Agendes 21 locals són el resultat d’una subdivisió excessiva per a
alguns dels títols de l’Agenda 21. Molts dels conceptes necessiten una base
geogràfica més extensa, de vegades lligada a la comarca, i d’altres a altres
unitats geogràfiques, com ara la conca hidrogràfica, o escales econòmiques,
com ara la gestió final dels residus industrials. És convenient remarcar aquesta
limitació en la introducció de l’Agenda i descriure les importacions-exportacions
del-des del Municipque impliquen; i, més enllà del component ambiental, que
incloguin aspectes socials i econòmics pertinents, que també són part de
l’Agenda 21, com ara el moviment de treballadors entre els municipis o els
serveis culturals.
2.2 La divisió entre Objectius, tal com està plantejada, poden portar a tractar
alguns dels objectius amb una visió independent, quan hi ha interaccions,
sovint importants entre alguns d’aquests diferents objectius. Per exemple, entre
mobilitat, energia i contaminació atmosfèrica, o entre indústria, aigües
residuals i contaminació d’aquïfers. En tot cas les estratègies d’uns objectius
han de ser establertes disposant inicialment d’un acord de criteris entre les
parts que interaccionen.
2.3 Els indicadors de sostenibilitat han d’acomplir uns certs requeriments:
• mostrar una relació causal amb la situació que es vol controlar i agregar
informació dirigida al mateix objectiu mantenint la facilitat de comprensió
(l’emissió de diòxid de carboni és insuficient per significar la contribució al canvi
climàtic si hi ha altres contaminants amb el mateix efecte)
• ajustar l’escala temporal a una magnitud apropiada (l’escala mensual pel
canvi climàtic seria excessivament curta; anual és més apropiada)

• han d’ajudar a connectar activitats amb objectius polítics
• han de ser clars i de fàcil comprensió pel públic (no són pels experts que
prefereixen dades que indicadors complexos)
Cal per tant fer una selecció amb criteri dels indicadors. En el seu cas, fora
convenient ajudar a la Diputació de Girona a reflexionar sobre el conjunt de
criteris que té establerts per fer comparacions d’agendes locals
3 Contaminació atmosfèrica
En contaminació atmosfèrica hi ha dos grans apartats a considerar:
• emissions o fonts de contaminació
• immissions o concentracions locals de contaminants que determinen la
qualitat ambiental
3.1 Emissions a l’atmosfera
Inventari d’emissions:
• industrials: a partir d’inventaris d’indústria: activitats classificades, etc., amb
dades reals (de consums, no de potències instal·lades) o emprant factors
d’emissió. Una font addicional d’informació són les empreses distribuïdores,
avui dia complicat per la fragmentació de la distribució d’energia. Verificar
també el grau de control exercit per l’administració
• trànsit: a partir de comptatges de mobilitat i tipus de vehicle, complementat i
contrastat amb estimacions d’hàbits i usos de vehicles, distribució per classes
del parc automobilístic, factors d’emissió de Corinair, incidència d’entrades i
sortides de la ciutat, etc. Igualment una font addicional d’informació són les
empreses distribuïdores, avui dia complicat per la fragmentació de la distribució
d’energia
• domèstic i públic: a partir de dades de les empreses distribuïdores,
possiblement facilitat per la disponibilitat de gas natural com a combustible
preferent, i avaluant la participació de les dependències de les institucions
públiques, com ara el mateix ajuntament
3.2 Mesures d’immissions
Si no es disposa d’estacions de control permanents és possible tenir una
orientació massa general de la contaminació de fons a partir de l’estacions més
properes, però la detecció de punts crítics (fins i tot si hi ha controls permanents
però fora de lloc) necessita mesures locals, millor automàtiques per disposar de
l’evolució horària, però si no manuals, fetes en els períodes horaris més
representatius. Avui dia el diòxid de sofre (SO2) ha deixat de tenir la
importància anterior en canvi cal considerar prioritaris els altres contaminants.
Cal fer una revisió de les dades disponibles en els darrers anys, incidències
detectades i possibles causes d’aquestes incidències.

3.3 Revisió dels mapes de vulnerabilitat del territori del Dept. de Medi Ambient,
tenint en compte els canvis que hi ha hagut des del moment de la seva
realització
3.4 Revisió de les dades de clima i meteorologia que incideixen en la relació
emissió-immissió i en particular amb les importacions-exportacions de
contaminació atmosfèrica, especialment pel que fa referència a l’apartat
següent.
3.5 Anàlisi de la possible incidència d’emissions exteriors, en particular la
incineradora de residus per la qual el municipi de Girona té una responsabilitat
subsidiària. Específicament existeix una preocupació ecologista per les
dioxines, certa si les mesures demostren nivells d’emissió significatius. En tot
cas s’ha de confirmar el destí d’aquestes dioxines. A més de mesures cal
verificar el sistema de tractament i la gestió del sistema. Verificar també el nivell
d’aerosols i olors que puguin sortir de la depuradora d’aigües residuals.
3.6 L’ús de models a escala local per relacionar emissió immissió és molt
limitat, i solen ser del tipus caixa negra. En cas de possible incidència dels
factors exteriors (incineradora en particular o altres focus d’emissió importants)
és possible tenir una idea aproximada de l’impacte amb models de dispersió,
però solament si una primera avaluació ho considera necessari.
3.7 Consideració de futurs escenaris que projecti el municipi.
Possibles Indicadors
3.8 Contribució a l’efecte hivernacle.
• Avui dia la perspectiva del canvi climàtic fa reflexionar sobre les
contribucions locals amb diòxid de carboni, i també òxids de nitrogen i metà.
Altres contribucions són molt inferiors i els CFCs segueixen una via pròpia de
reducció.
• Nivell d’incidències sobre la qualitat de l’aire. Aquest indicador pot
determinar el nombre de dies que s’han superat determinats valors d’immissió
per als paràmetres dels quals existeixen mesures. La seva validesa cal referirla a les limitacions en paràmetres efectivament mesurats.
4 Contaminació acústica
Les activitats que se suposa poden contribuir a la contaminació acústica són:
• trànsit de vehicles, ferroviari, i potencialment aeri
• activitats de la construcció
• activitats industrials
• veïnatge i escoles (ràdios, instruments, animals, crits, etc.)
• activitats lùdiques (discoteques, bars, etc.)
4.1 Zonificació sonora
L’Ordenança Municipal Tipus Reguladora del Soroll i Vibracions (1995)
estableix objectius que el municipi hauria de contrastar amb els propis. El
Departament de Medi Ambient està duen a terme un cadastre de soroll per a
tots els municipis catalans. Aquesta informació substituiria la que actualment té

el municipi de Girona. Cal confirmar la disponibilitat del cadastre. En el cadastre
es delimiten tres zones de sensibilitat acústica. Les mesures permetran
delimitar zones de servitud per infraestructures i zones d’especial sensibilitat
(hospitals, etc.) i actualitzar els criteris per establir objectius de qualitat.
De no reflectir la situació en els punts més conflictius, el municipi podria
requerir unes mesures específiques a indrets i situacions.
4.2 Inventari d’activitats provocant impacte acústic excessiu
Identificar aquelles activitats i zones d’influència que superin els nivells
admissibles o causin illes d’alt nivell sonor
4.3 Inventari de barreres sòniques
Identificar els elements atenuadors existents i les necessitats addicionals per
evitar la propagació de soroll en zones crítiques
4.4 Estadística de denúncies
La policia local deu portar un registre de queixes i denúncies, amb possibles
estadístiques que s’haurien de tenir en compte en el moment d’establir els
objectius i la forma d’actuar si es defineix una ordenança pròpia i un Pla d’acció
4.5 Indicadors de soroll
• Percentatge de la superfície urbanitzada catalogada com a zona de
sensibilitat acústica baixa (70 dBA de dia, 60 dBA de nit)
• Estadística de denúncies o queixes contrastades
5 Addicionalment considerar
5.1 Inventari de les instal·lacions d’aire condicionat susceptibles de contaminar
per legionel·la.
5.2 Inventari de les instal·lacions que emeten radiacions electromagnètiques i
determinació d’intensitats que superen certs nivells
6 Altres objectius referenciats
L’objectiu 8 descrit conté uns elements clau que com opinió personal s’haurien
de reclassificar:
• Contaminació del sol, aigües subterrànies i superficials amb el cicle de
l’aigua (captacions i abocaments incontrolats d’aigües residuals) i els residus
(abocaments incontrolats), controlant zones identificades com a protegides.
L’estudi del cicle de l’aigua hauria d’investigar les anàlisis dels pous i possibles
contaminacions manifestes dels aqüífers. L’estudi de residus i altres investigar
si les pràctiques que s’han dut fins el present, no donaran contaminacions en
el futur.
• ISO 14000 conjuntament amb creixement i promoció econòmica. En aquest
objectiu, molt lligat a l’obtenció de llistat d’empreses dins activitats classificades
– o més aviat a la nova reglamentació IIAA d’Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental (1998). La promoció dels Sistemes de Gestió
Ambiental està molt lligada a l’activitat del Departament de Medi Ambient i el

Centre per a l’Empres i el Medi Ambient. Com indicador fora interessant el
percentatge d’empreses amb l’ISO 14000, però molt millor l’EMAS europea que
imposa la comunicació al públic i garantitza l’acompliment ambiental. Aquests
són instruments voluntaris que la municipalitat pot acompanyar especialment
d’incentius administratius (aprovacions accelerades de permisos) o econòmics
(exenció de taxes per exemple).

ANNEX
1) Girona és una ciutat sense problemes significatius de contaminació
atmosférica
2) L’absència de nuclis industrials i la disponibilitat de gas natural per a la
calefacció domèstica, deixa pràcticament el trànsit com a primer element
potencial d’episodis contaminants. Les dades dels municipis veïns donen
una idea del valor de fons (en absència de fonts contaminants) i permeten
confirmar la bona qualitat potencial de l’aire, però no diuen el que està
passant al municipi. No hi ha informació local. Per tant el que pot ser
rellevant és la presència de punts locals i a certes hores del dia, dels quals
no es té informació. La determinació de punts crítics caldria fer-la amb
unitats mòbils o manuals i en funció dels resultats determinar si cal, i on
caldria instal·lar una estació fixa de control.
3) La incineradora acostuma ser el punt crític de discussió amb els grups
ecologistes. Després de l’acondicionament de la neteja de fums a la
incineradora, l’única mesura analítica de que es disposa (del desembre
2001) confirma que el sistema instal·lat de neteja és correcte. Probablement
qualsevol altre mesura feta en bones condicions de funcionament donaria
també bons resultats. Aquestes mesures són d’alt cost i només creïbles
(especialment en el cas de les dioxines) si són fetes per experts.Tantmateix
seria bo disposar d’una segona referència analítica. Per tant el millor control
seria fer un protocol de funcionament de la planta i portar el control en
continu sobre el seu funcionament, i asegurar el funcionament permanent
de tots els equips clau. Altrament, en cas d’estar fora de servei s’hauria de
comunicar al municipi i portar una estadística de situacions anormals. Les
mesures analítiques periòdiques (per l’alt cost se solenl fer una vegada a
l’any) haurien de servir per confirmar el manteniment en bones condicions.
4) Aquestes mesures caldria lligar-les amb un comptatge actualitzat del trànsit
en els punts crítics. Com es disposa d’una base de la composició del parc
mòbil se’n poden deduir factors d’emissió i arribar a una estimació de la
contribució de Girona al Canvi Climàtic, indicador comparable amb altres
poblacions. Aquest estudi aniria lligat amb l’estudi de movilitat que hauria de
facilitar la intensitat de desplaçaments interiors per fer les estimacions
d’emissions per trànsit. No hi ha dades suficients avui dia.
5) En quant a la contaminació acústica, cal primer disposar de les dades
actualitzades del cadastre en curs encarregat per la Generalitat, que si ja es
tenen no estan publicades. Aleshores es poden comparar amb dades
anteriors de les quals es disposa i raonar els canvis i tendències. El
problema dels ciclomotors no està localitzat i cal acordar les mesures que
es volen prendre.
6) En alguns municipis el problema acústic més important arriba a ser el
derivat de bars, discoteques, etc. Cal fer una estadística de les incidències,
segurament a partir de les denúncies a la policia municipal.

