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1. Contaminació atmosfèrica
La qualitat de l’aire està condicionada inicialment per les característiques de les
emissions de contaminats a l’aire des de diferents focus. Les principals causes
d’emmisió de contaminants a l’aire són el trànsit motoritzat, els processos industrials i
les fonts domèstiques, especialment calefaccions. Aquests contaminants, però,
segueixen una dinàmica de transport, dispersió (o concentració) condicionada per la
orografia i el medi atmosfèric, per això les concentracions d’immissió són les que
determinen, en última instància, la qualitat de l’aire del municipi. Per als diferents
contaminants hi ha establerts valors límit (per sobre dels quals existeixen riscs per a la
salut o per als ecosistemes) i valors guia (que es consideren valors preventius a llarg
termini i són els adequats per a la salut i la protecció del medi ambient).
1.1. Emissions atmosfèriques a la ciutat de Girona.
Fonts domèstiques
En l’àmbit domèstic i de serveis la principal causa d’emissió de contaminants té origen
en les calefaccions, les instal·lacions d’escalfament d’aigua i les cuines. El grau de
contaminació varia segons el combustible usat. La majoria de les calderes de la ciutat
de Girona (tant domèstiques com de serveis i indústries) funcionen amb gas, que és el
combustible que menys problemes d’emissió de contaminants presenta. L’Ajuntament
de Girona no té dades actualitzades de l’evolució del consum de gas natural (i altres
combustibles) a la ciutat.
Fonts industrials
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya manté el Catàleg
d’Activitats Industrials Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) (Decret
322/1987 de desplegament de la llei 22/1983 de 21 de novembre de protecció de
l’ambient atmosfèric), i realitza controls periòdics a les empreses en funció del nivell
d’emissions que generen.
L’Ajuntament de Girona no disposa d’informació regular i actualitzada sobre el llistat
d’empreses situades al terme municipal de Girona i inscrites al CAPCA, així com dels
resultats del control d’emissions efectuats.
En relació als fums d’activitats de restauració, la normativa municipal obliga a totes les
activitats a instal·lar filtres a les sortides de fums dels elements de cocció dels
establiments.
Incineradora.
La incineradora de residus sòlids urbans (RSU) de Girona, situada a Campdorà, està
sotmesa a un règim especial de control d’emissions, molt més estricte que el d’altres
empreses. La normativa vigent aplicable és:
De la Generalitat de Catalunya:
• Decret 323/1994 de 4 de novembre: regula les instal·lacions d’incineració de
residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera.
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•

Llei 11/2000 de 13 de novembre reguladora de la incineració de residus, que
estableix les condicions en què s’ha de fer la incineració de residus a
Catalunya a fi de protegir la salut de les persones i el medi ambient.

•

Decret 80/2002 de 19 de febrer regulador de les condicions per a la
incineració de residus: regula els aspectes relatius als sistemes de recuperació
d’energia fixant-ne un rendiment energètic mínim, estableix els requeriments
aplicables a la gestió de les cendres resultants del procés i fixa els valors límits
d’emissions de metalls pesats i de dioxines i furans. (Aquests límits seran
aplicables a les plantes existents a partir del 28/12/2005).

De la Unió Europea:
• Directiva 2000/76/CE de 4 de desembre, relativa a la incineració de residus:
redueix sensiblement els actuals límits d’emissions i estableix un control més
exhaustiu dels diferents contaminants mitjançant mesures en continu d’alguns
d’aquests que, en el marc legal actual, s’havien de fer només periòdicament.
Aquest directiva serà vigent per a les plantes existents a partir del 28/12/2005.
Amb la finalitat de complir les normatives ambientals autonòmica, estatal i de la Unió
Europea, s’ha dotat la incineradora d’un sistema de depuració dels gasos resultants
del procés de combustió que consta de:
- Electrofiltre: existent a la instal·lació original de l’any 1984, s’hi fa una primera
retenció del 90% de les partícules (cendres fines).
- Rentat o neutralització dels contaminants:
• Torre de condicionament: s’abaixa la temperatura amb aigua de la depuradora.
• Reactor sec: els gasos entren en contacte amb els reactius (hidròxid de calci i
carbó actiu) i s’inicia la neutralització.
- Filtre de mànegues: permet retenir les partícules i residus resultants de les
reaccions de neutralització.
A la sortida del filtre, ja nets de contaminants, són impulsats per un ventilador de tir a
través de la xemeneia cap a l’atmosfera. Tots els residus fins recollits en els
electrofiltres i en el filtre de mànegues són enviats a un gestor extern autoritzat.
El total de gasos generats anualment és d’uns 230x106 Nm3/any i els nivells d’emissió
estan molt per sota dels límits fixats, tant pel que fa als gasos àcids, metalls pesants,
dioxines, furans i altres compostos orgànics (Taula 1).
Taula 1. Dades emissions anàlisis realitzats en el mes de desembre del 2001: Els
3
valors de concentracions són en mg/Nm referits a les condicions de T=273ºK, P=101,3
3
KPa, 11% O2 i gas sec; excepte per dioxines i furans que es donen en ng-ITEQ/Nm en
les mateixes condicions

Contaminant
Partícules totals
CO
HCl
HF
SO2
Pb+Cr+Cu+Mn
Ni+As
Cd+Hg
Dioxines i furans

Concentració
2,3
10,2
18
0,3
12,4
1,3
<0,01
<0,001
<0,1

Valor màxim segons
normativa
30
100
50
2
300
5
1
0,2
0,1
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Fonts procedents dels mitjans de transport
El trànsit automobilístic representa el principal focus emissor de contaminats a
l’atmosfera a la ciutat de Girona. D’entre els productes emesos pels automòbils, hi
destaquen: el monòxid de carboni (CO), els òxids de nitrogen (NOx), els hidrocarburs
(HC), els òxids de sofre (SOx), les partícules en suspensió (PST), els fums negres
(FN), ente altres.
L’Ajuntament de Girona no disposa de cap estimació de les emissions del vehicles al
terme municipal. Com a dades de base per a realitzar algun tipus d’estimació disposa
de:
Dades parcials d’intensitats mitjanes diàries (IMD): L’Ajuntament disposa
d’espires de mesura d’intensitats de trànsit en algunes de les vies de circulació de la
ciutat (veure mapa annex) però sense cobrir totes les vies (aranya de trànsit). Les
espires donen informació sobre la IMD sense discriminar el tipus de vehicle.
Parc mòbil municipal: L’Ajuntament disposa de dades referents al nombre i tipus
de vehicles registrats al municipi de Girona. El padró explicita el tipus vehicle, cavalls,
cubicatge, data d’alta i localització segons propietari. Es desconeix quin és el nombre
de vehicles registrats en altres municipis que circulen localment.

1.2. Concentració d’immisions
Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica
Els punts de control de la qualitat de l’aire més pròxims al terme municipal de Girona
corresponen amb les dues estacions automàtiques de control de la contaminació
atmosfèrica de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica
(XVPCA) de la Generalitat de Catalunya que estan situades als nuclis urbans de
Fornells de la Selva i de Sarrià de Ter. Ambdues estacions mesuren els contaminants:
Diòxid de Sofre (SO2), Dióxid de Nitrogen (NO2), Partícules en suspensió totals (PST) i
Monòxid de Carboni (CO). A més, l’estació de Sarrià de Ter també mesura l’ozó (O3),
el sulfur d’hidrogen (H2S) i hidrocarburs (HCT).
En resultats de les mesures efectuades a les estacions són accessibles a través de la
pàgina web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. A la
taula 2 hi ha els valors registrats a ambdues estacions durant el període 1997 – 2000.
Els càlculs estadístics anuals dels contaminants SO2 i PST es fan per el període de l’1
d’abril al 31 de març de l’any posterior, i els de la resta de contaminats per l’any
natural, d’acord amb les pautes de la legislació. Els resultats obtinguts es troben molt
per sota dels valors límit i guia que fixen les diferents normatives.
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Taula 2. Resum dels valors llindars establerts i els valors mesurats a les estacions
automàtiques de Sarrià de Ter i Fornells de la Selva.
Contaminant

PST

CO

HCT

O3

1997/98

150 µg/m3

percentil 95

300 µg/m

percentil 50

80 µg/m

percentil 98

250 µg/m )

percentil 50

(50 µg/m ),

percentil 98

200 µg/m3
(135 µg/m3)
15mg/m3

màxim 8horària
màxim
semihorari
valor màxim
diari

HSS
màxim
semihorari

Sarrià

Fornells

48

30

33

22

69

79

57

81

51

58

40

16

18

6

13

3

14

2

9

51

54

34

55

10

66

11

64

32

18

29

18

21

14

15

14

114

65

90

63

72

56

55

65

6,3

1,9

4,3

2,2

2,3

2,3

1,6

1,7

9

2,7

27,5

3,0

4,3

3,2

2,6

2,3

1,3

-

1,4

-

1,4

-

0,9

-

5,8

-

2,4

-

3,8

-

2,4

-

-

38
(144)

-

32
(123)

-

7,6

-

7,3

-

11,7

-

15,9

-

49
82

45mg/m3 (

Informació
a la
població:
180 µg/m3
40 µg/m3,

màxim diari

Fornells

47

3

Mitjana anual
(màxim)

100 µg/m ,

2000/01

Sarrià

3

73 ppm

1999/2000

32

3

màxim
semihorari

Fornells

38

3

36 ppm

1998/99
Fornells

Sarrià

mitjana anual

SO2

NO2

Valor
límit
(guia)

Sarrià

39

44

5,7

-

8,1

41,3

-

34,3

3

-

Immissions degudes al tràfic
En aquests moments l’Ajuntament de Girona està ultimant l’inici d’un estudi sobre els
nivells de NO2 en 34 punts diferents de la ciutat per tal de conèixer quina és la
incidència real de la contaminació atmosfèrica lligada a la circulació en la qualitat de
l’aire de la ciutat. L’estudi mesurarà 34 punts amb una periocitat trimestral durant un
any, i inclourà els punts de la ciutat que per orografia, urbanisme i intensitat de trànsit
podrien veure’s més afectats per problemes de contaminació de l’aire.

2. Contaminació acústica
2.1. Mapa de Sorolls de Girona
Entre els anys 1993 i 1994 l’Ajuntament de Girona, a través del Mòdul de Promoció i
Desenvolupament, va elaborar un estudi amb la finalitat de diagnosticar el nivell de
soroll a la ciutat per tal de detectar-ne la problemàtica i el grau d’afectació a la vida
quotidiana (veure annex). L’estudi del Mapa de Sorolls de Girona es va centrar en el
soroll no estacionari originat en la seva majoria pel trànsit, ja que a Girona no hi ha
fonts fixes destacables. Les mesures de soroll es van realitzar entre l’octubre i el
desembre de 1993 en 48 punts diferents de la ciutat (veure annex), al llarg de diferents
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tipus de dies (1.-dilluns; 2.- dimarts, dimecres i dijous; 3.- divendres; 4.- dissabte ) i
tenint en compte diferències entre matins i tardes.
Dels resultats es desprenia que la font bàsica de soroll a la ciutat era el trànsit, ja que
hi havia una correlació clara entre intensitat de trànsit i nivell de soroll.
La mitjana global per a tota la ciutat era de 68 dB(A). En quant a la zonació, en les
conclusions del mapa s’estableixen tres graus diferents de soroll que corresponen a
tres zones amb problemes diferents:
Nivell 1: Més de 70 dB(A). Correspon a les zones amb punts de màxim soroll, que es
situaven a la xarxa bàsica de comunicacions: Carretera de Sant Feliu, carretera de
Barcelona, Emili Grahit, Av. Jaume I, Av. Santa Eugènia.
Nivell 2: Entre 65 i 70 dB(A). El 40% dels punts mesurats van configurar una zona de
nivell mitjà de soroll. Aquesta zona inclouria els emplaçaments del centre de la ciutat
(amb exclusió de les mencionades anteriorment en el nivell alt), així com alguns punts
exteriors (carretera de Palamós, Vilarroja, Rambla Xavier Cugat, Creu de Palau) que
són llocs d’accessibilitat a la ciutat.
Nivell 3: Menys de 65 dB(A). Un 30% dels punts es situaven en zones de nivell baix.
La majoria a l’est de la ciutat, però també a Germans Sàbat i a l’interior de Santa
Eugènia. Els punts més silenciosos van correspondre a Sant Daniel (valors per sota
dels 60 dB(A)) i a la Plaça de la Catedral.
Des de l’any 1994 l’Ajuntament ha anat efectuat mesures de sorolls puntualment,
motivades per incidències, inspeccions o denúncies, però no s’ha actualitzat el mapa
de sorolls. Des de la Generalitat de Catalunya es va encarregar a la Universitat de
Girona la realització del cadastre de sorolls dels diferents municipis de les comarques
gironines. L’Ajuntament de Girona desconeix quan estaran disponibles els resultats
referents al municipi de Girona.
2.2. Aparells d'aire condicionat.
La millora de la qualitat de vida, així com una major eficàcia i menor cost, ha fet que
s’accentuï la instal·lació d'aparells d'aire condicionat. Aquestes màquines composades
de tota una sèrie d'elements tals com motors, ventiladors, turbines, etc. poden arribar a
produir molèsties al veïnatge (vibracions, sorolls, etc.) si no s'efectua una acurada
instal·lació i manteniment.
Així mateix, les pròpies característiques estructurals de la maquinària poden produir un
impacte visual negatiu si s'instal·len en determinats indrets de la ciutat susceptibles
d'una especial protecció per les seves peculiaritats individuals o de conjunt.
El caràcter relativament infreqüent fins fa pocs anys d'aquestes instal·lacions ha
motivat també que els projectes d'edificació, instal·lacions o reformes no les
contemplessin sempre d'una manera integrada, com passa en canvi amb les
instal·lacions de calefacció. Igualment, el perfeccionament i la diversificació de les
tecnologies d'aquest servei permet avui bandejar la idea primària de col·locar-lo a
l'exterior per al seu funcionament.
Es per això que des de l'Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament es va resoldre
elaborar, l’any 1992, l’Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparells d'aire
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condicionat (veure annex),publicada al BOP num 105, amb data de 24 d’agost de
1992.

2.3. Altres incidències acústiques
A la ciutat es detecten problemes de contaminació acústica causats pel soroll dels
vehicles, en especial de les motocicletes. La nova Ordenança Municipal de Circulació
(veure http://www.ajuntament.gi/web/ajuntament/ordenances/VP/circulacio/index.htm), aprovada
definitivament el 26 de juliol del 2001, preveu en el seu annex 2 els nivells de
referència i les circumstàncies de caràcter contaminant acústic que han de concórrer
per declarar un vehicle de motor o ciclomotor no apte per circular.

3. Incidència de les activitats industrials i comercials
La majoria d’activitats industrials, comercials o de serveis de la ciutat de Girona es
corresponen amb les incloses dins l’Annex III, de règim de comunicació, de la Llei
3/1998 de 27 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.
L’Ajuntament de Girona manté un control d’aquestes activitats a través del Text Refós
de l’ Ordenança Reguladora de la intervenció municipal en les activitats, aprovat el 5
de desembre del 2000 (Publicació al BOP núm. 4 Data: 05-01-2001). L’ordenança,
que
es
pot
consultar
a
la
següent
pàgina
web:
http://www.ajuntament.gi/web/ajuntament/ordenances/medi_ambient/index.html,
distingeix les activitats sota el règim de comunicació ambiental (pròpies de l’annex III
de la llei 3/1998) entre Activitats Classificades i Activitats Innòcues. Les activitats
Innòcues segueixen merament la tramitació informativa mentre que les Activitats
Classificades han de presentar un projecte. Els serveis tècnics de l’Ajuntament
comproven que el projecte s’ajusti a les normatives existents.
Malgrat tot, el principal problema de contaminació causada per aquest conjunt
d’activitat es deu a sorolls. L’ordenança reguladora de la instal·lació d'aparells d'aire
condicionat (veure annex) mencionada al capítol anterior ha estat una manera d’acotar
aquesta problemàtica. A banda de la normativa ja citada, regeix també a Girona una
Ordenança Reguladora de les Condicions d'Instal·lació de Determinats Establiments
Públics Dedicats a la Restauració, Espectacles i/o Activitats Recreatives (Publicació al
BOP núm. 45 amb data del 6 d’abril del2000)
El control de les activitats es realitza correctament però és tècnicament dificultosa, i no
es disposa en aquest moments de informació estadística fàcilment accessible relativa
a la tipologia del conjunt de les activitats. En aquests moments les àrees de
l’Ajuntament implicades estant adaptant un programa de gestió que faciliti la
interconnexió de dades i la seva situació sobre el mapa.
No hi ha cap programa estrictament municipal en marxa per promoure entre les
empreses l’obtenció de certificacions de qualitat mediambiental, però si que es fan
recomanacions i es fa un seguiment dels expedients d’obertura que es presenten.
Actualment la principal empresa industrial de la ciutat està en procés d’obtenir una
certificació ISO 14000(1). A més, una instal·lació hotelera disposa ja d’una EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme) provisional..
Ajuntament de Girona. Agenda 21 Local. Objectiu 8. Contaminació urbana.

7

4. Informació i participació ciutadana en relació a la contaminació urbana
L’any 2000 es van recollir 22 peticions a la Bústia d’Avisos de l’Ajuntament en relació a
emissió de sorolls, fums, olors, que representaven un 2,4 % del total d’avisos rebuts.
L’any 2001 es van recollir només 4 avisos (0,5% del total) en relació als mateixos
temes.

FONTS CONSULTADES:
Ordenança Reguladora de les Condicions d'Instal·lació de Determinats Establiments
Públics Dedicats a la Restauració, Espectacles i/o Activitats Recreatives
http://www.ajuntament.gi/web/ajuntament/ordenances/medi_ambient/establiments.html

Ordenança Reguladora de la intervenció municipal en les activitats. Text Refós
http://www.ajuntament.gi/web/ajuntament/ordenances/medi_ambient/index.html,

Ordenança Municipal de Circulació
http://www.ajuntament.gi/web/ajuntament/ordenances/VP/circulacio/index.htm

Ordenança Reguladora de la Instal·lació d'Aparells d'Aire i Equips de Ventilació
http://www.ajuntament.gi/web/ajuntament/ordenances/medi_ambient/aire.html

Mapa de sorolls de Girona (1994) Mòdul de Promoció i Desenvolupament de
l’Ajuntament de Girona

RELACIÓ MATERIAL DISPONIBLE A L’ANNEX:
1.- Mapa amb la situació del punts de control de trànsit a la ciutat de Girona.
2.- Mapa de sorolls de Girona (1994) Mòdul de Promoció i Desenvolupament de
l’Ajuntament de Girona
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