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Resolució del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica per la qual s’aprova el Pla de millora de qualitat de l’aire de
Palma

2. En data 29 de juny de 2012 es firma el Conveni de col·laboració entre la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears, l’Ajuntament de Palma i el Departament d’Urbanisme i Territori del
Consell de Mallorca per desenvolupar iniciatives de millora de la qualitat de
l’aire que s’han de plasmar en el segon Pla de millora de qualitat de l’aire de
Palma 2011-2015.
3. El Conveni crea la Comissió de Seguiment, formada per set membres, tres en
representació del Govern, tres en representació de l’Ajuntament de Palma i un
en representació del Consell de Mallorca.
4. Des de l’any 2012 s’ha produït una millora progressiva dels valors mesurats a
Palma de NO2, a l’estació de Foners, de manera que, en l’actualitat, ja no
existeix aquesta obligació normativa, però els Plans de Millora de la Qualitat de
l’aire resulten una eina de gran utilitat per garantir la reducció de la
contaminació atmosfèrica i el benestar dels ciutadans del nostre territori.
5. En termes qualitatius, en el municipi de Palma, les principals fonts d’emissió de
contaminants són el trànsit de vehicles i l’activitat portuària, i per darrere
l’aeroportuària. La resta de sectors, és a dir, l’activitat industrial, l’activitat
domèstica, residencial i l’institucional comparativament tenen un impacte més
reduït.
6. L’objectiu principal del present Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma és
realitzar un pla d’accions concretes, consolidant mesures proposades en el Pla
anterior, incorporar-ne de noves i interrelacionar-les amb altres plans existents

https://vd.caib.es/1638874000049-371394475-7865819482624996560

Fets
1. El municipi de Palma va superar els nivells límits de contaminació atmosfèrica
pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2) durant els anys 2006, 2010 i 2011, fet que
va obligar a disposar d’un primer Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2008 i un
segon Pla 2011-2015.
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a Palma, per tal d’induir a la millora de la qualitat de l’aire respecte el
contaminant NO2, i s’han inclòs altres contaminants: diòxid de sofre (SO2),
monòxid de carboni (CO), partícules sòlides en suspensió (PM10 i PM2.5), ozó
troposfèric (O3), benzo(a)pirè i metalls (As, Cd, Ni i Hg).
7. Durant aquest any 2021 s’ha reunit la Comissió de seguiment del Conveni en
diverses ocasions: 24 de març, 3 de juny, 10 de juny i 24 de setembre, on s’ha
debatut el Pla i les mesures que el conformen.
8. El Pla s’ha sotmès a informació pública a la pàgina web de la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic, i de la Direcció General de Participació, Transparència
i Voluntariat, des del dia 11 de juny de 2021 fins el dia 15 de juliol de 2021, sense
que s’hagin fet al·legacions.
9. Segons consta a l’acta de la sessió de la Comissió de 24 de setembre de 2021,
els membres aproven el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma per
assentiment. El director general d’Energia i Canvi Climàtic indica que l’aprovació
formal es farà mitjançant Resolució del Vicepresident i Conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

2. Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire
(BOE núm. 25, de 29 de gener de 2011).
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Aprovar el Pla de millora de qualitat de l’aire de Palma.
2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució i del Pla de millora de qualitat de l’aire
de Palma a la pàgina web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.
3. Designar el director general d’Energia i Canvi Climàtic per a que dugui a terme
les actuacions necessàries per impulsar l’execució, per part de cada òrgan responsable, de les mesures que conformen el Pla.
Palma
El conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Fonaments de dret
1. Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
(BOE núm. 275, de 16 de novembre de 2007).
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