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1.

Pròleg

L’atmosfera és un bé comú indispensable per a la vida respecte del qual totes les
persones tenen el dret d’usar-lo i gaudir-ne i l’obligació de conservar-lo. D’aquesta
manera comença la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció
de l’atmosfera, com també manifestava l’antiga Llei 38/1972, de 22 de desembre, de
protecció de l’ambient atmosfèric.
Des dels anys 70 fins ara, a Espanya i a Europa la qualitat de l’aire ambient ha estat i
és una prioritat de la política ambiental.
A la nostra comunitat autònoma s’ha anat creant una xarxa d’estacions de mesura
de la qualitat de l’aire, que es va iniciar a la dècada de 1990 amb una estació fixa al
Passeig Mallorca de Palma, que posteriorment es traslladà al carrer Foners. El control
de l’activitat d’indústries i sobretot de les centrals tèrmiques va fer que s’instal·lessin
a finals del segle passat nombroses estacions més per vigilar la incidència de les seves
emissions sobre les poblacions properes i es disposés igualment d’algunes estacions
mòbils de control. Durant els primers anys de la dècada de 2000 es varen instal·lar
tres noves estacions fixes pròpies de la Conselleria (al parc del Castell de Bellver a
Palma, a Ciutadella i a Sant Antoni de Portmany) i es va adquirir una estació mòbil
de mesura.
El fet de disposar d’aquesta estació mòbil ens ha permès moure’ns a diferents llocs
de les Illes, avaluant l’aire ambient a Mallorca, Menorca i Eivissa. Les campanyes
de mesura es realitzen a llocs on no es disposa d’una estació fixa o a llocs amb
una problemàtica especial a avaluar (per exemple, l’efecte de la construcció d’un
desviament de carreteres o la contaminació d’un focus puntual d’emissions).
La ubicació i l’elecció del lloc concret a cada indret ha estat possible gràcies a la
col·laboració del personal tant dels Ajuntaments com de les instal·lacions militars
objecte de les citades campanyes.
La Xarxa Balear de Vigilància de la Qualitat de l’Aire ha passat actualment a disposar
de 20 estacions fixes i 4 mòbils, entre pròpies de la Conselleria i d’altres de control
industrial. Amb aquestes estacions i realitzant campanyes puntuals específiques, com
les campanyes de captació de filtres de partícules i les de tubs passius de diòxid de
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nitrogen o de l’amoníac, es pot avaluar tot el territori de les Illes Balears. Aquestes
campanyes de captació permeten mesurar d’altres contaminants legislats, com ara
els metalls pesants o els hidrocarburs policíclics aromàtics.
L’avaluació anual de la qualitat de l’aire de les Illes Balears de l’any 2006 va conduir a
l’elaboració d’un primer Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma 2008, degut a
la superació del valor límit anual per a la protecció a la salut del diòxid de nitrogen a la
zona de Palma, principalment provocat pel trànsit de vehicles. Posteriors superacions
els anys 2010 i 2011 donaren lloc a una revisió completa de manera que s’elaborà un
nou Pla de millora de la qualitat de l›aire de Palma 2011-2015. Aquests Plans s’han
aprovat i dissenyat pel Govern Balear amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma
i el Consell de Mallorca, per les seves competències en matèria de mobilitat.
És essencial no només cobrir la vigilància de tot el territori balear, sinó també
assegurar que les dades obtingudes són fiables conforme a les exigències europees, el
que implica una tasca contínua de manteniment, renovació i calibratge dels equips
de mesura.
Per altra banda, s’ha de recordar que totes les estacions fixes així com les estacions
mòbils remeten en temps real les dades horàries al centre de control de la Conselleria.
Diàriament es reben unes 1.700 dades horàries que són revisades pel personal tècnic
encarregat del centre de control. Aquesta tasca requereix elevada concentració i agilitat
en el maneig de bases de dades, fent possible que valors de contaminació mesurats
es converteixen en informació per a la població, com és l’Índex diari de Qualitat de
l’Aire (IQAib) o la previsió diària de la qualitat de l’aire, a més dels informes anuals i
de campanyes. Tota la informació apareix a la pàgina web http://atmosfera.caib.es.
En aquest llibre recollim els informes anuals, de campanyes i de tubs passius realitzats
en el període 2010-2015. Darrera d’aquests informes hi ha la tasca meticulosa i
coordinada del personal tècnic de la Conselleria que fa possible que la nombrosa
informació numèrica es transformi, dia a dia, en informació útil per a la població de
les Illes Balears, per conèixer la qualitat de l’aire ambient i la seva qualificació d’acord
amb la normativa europea i espanyola.
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1.

Introducció

1.1

Contaminants i la seva afecció sobre la salut, el medi ambient i l’agricultura.

Més de dos milions de morts prematures a l’any són degudes a la contaminació de
l’aire ambient al món. Més de la meitat dels contaminants atmosfèrics a nivell global
són emesos als països desenvolupats.
Diferents estudis epidemiològics han demostrat que els òxids de nitrogen (NOx),
l’ozó (O3), el diòxid de sofre (SO2) i altres contaminants indueixen problemes
cardiovasculars i pulmonars, morts prematures, diferents càncers... (WHO, 2005). Per
tant es necessari conèixer les fonts d’emissió d’aquests contaminants a la atmosfera
i la variabilitat temporal d’aquests contaminants per tal de desenvolupar estratègies
de reducció i veure si les mesures estan tenint efectes.
La complexitat de la mescla de contaminants a l’aire i les seves interaccions fan que
sigui complicat fer correspondre els efectes sobre la salut a un contaminant concret.
Per exemple, el diòxid de nitrogen, és un producte dels processos de combustió i es
troba normalment a l’atmosfera associat a altres contaminants primaris com són
les partícules ultrafines. Però al mateix temps és un precursor de l’ozó i coexisteixen.
El diòxid de nitrogen és tòxic en sí mateix, i normalment es troba en concentracions
fortament correlacionades amb la resta de contaminants, així doncs molt sovint
s’utilitzen límits per a aquests contaminants que limiten també l’emissió dels altres.
1.1.1. Matèria particulada
Els efectes sobre la salut humana de les partícules d’un diàmetre aerodinàmic menor
que 10 μm (PM10) i que 2.5 μm (PM2.5) han estat ben establerts (Pope and Dockery,
2006).
Per altra banda, les observacions actuals mostren que l’aerosol atmosfèric provinent
de la combustió esta contrarestant l’efecte esperat dels gasos d’efecte hivernacle, és
l’anomenat Ofuscament Global o Global Dimming (IPCC, 2007).
S’han fet evidents els efectes sobre la salut de la matèria particulada a totes les ciutats
arreu del món, tant a països del nord com del sud. El rang d’efectes detectats és ampli,
afectant als sistemes cardiovasculars i respiratoris, sobretot sobre nins i persones
grans i sobre un gran nombre de col·lectius sensibles de la població general. El risc
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de generar aquestes malalties dependrà del temps d’exposició i de la concentració.
L’Organització Mundial de la Salut ha determinat uns valors per sobre dels quals els
efectes sobre la salut es comencen a fer evidents. De fet, els valors per als quals no hi
ha incidència haurien de ser tan baixos que no s’assoleixen ni als llocs més nets, essent
estimats de l’ordre de 3 a 5 μg/m3 per a partícules menors de 2.5 micres. Els estudis
epidemiològics mostren evidències contra la salut tant a llarg com a mitjan termini
per sobre d’aquests valors.
Els estudis científics indiquen que no es poden establir uns límit per als quals no
existeixin efectes sobre la salut quant a matèria particulada. Únicament es pot arribar
a recomanar que es posin en marxa totes les mesures possibles front a aquesta.
D’aquesta manera els límits es regulen quant a les possibilitats tecnològiques que
puguin existir i la situació actual. A més s’incorpora en el cas d’aquest contaminant el
compromís de millora contínua.
Actualment es continua utilitzant com a indicador les partícules inferiors a 10 micres
PM10, tot i que actualment també les partícules que poden entrar al sistema respiratori,
les partícules fines menors de 2.5 micres, PM2.5. Sobretot perquè aquestes darreres
són les que es solen donar en ambients urbans.
Les partícules compreses entre 10 i 2.5 micres es solen produir per processos mecànics,
construcció, resuspensió de sòls, vent, episodis africans...
La composició de les partícules és molt diferent en funció del lloc, la meteorologia,
les fonts...
Es va considerar que el valor de 10 μg/m3 per PM2.5 de mitjana a l’any era el menor a
partir del qual es trobaven efectes significants sobre la salut segons l’American Cancer
Society Study (ACS) (Pope et al., 2002). Tota una sèrie d’estudis mostren una forta
correlació entre la concentració de PM2.5 i la mortalitat (Dockery et al., 1993; Pope et
al., 1995; Krewski et al., 2000, Pope 2002, Jarrett 2005) .
Tot i que la matèria particulada entre 10 i 2.5 micres es pot considerar que és
preferentment crustal o marina també és cert que no s’han pogut establir estudis que
evidenciïn que aquesta fracció sigui innòcua. Així doncs s’han establert límits per als
dos tamanys de matèria particulada.
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3

3

PM10 (μg/m )

PM2.5(μgm )

70

35

50

25

30

15

20

10

Efectes sobre la salut
S’estima que aquests nivells estan associats amb una
mortalitat un 15% superior a llarg termini que el valor
límit base.
Aquests valors davallen el risc de mort prematura a
només un 6% [2-11%] del que hauria de ser el valor
límit base, a més d’altres beneficis per a la salut.
Aquests valors davallen el risc de morts a un 6%
[2-11%] del que hauria de ser el valor límit base, a més
d’altres beneficis per a la salut.
Aquests són els valors a partir dels quals hi ha evidències
a un nivell de confiança del 95% de què hi hagi un
augment de la mortalitat per motius cardiopulmonars
o càncer de pulmó.

Taula 1: Efectes de l’exposició a llarg termini de la matèria particulada, valors per a la mitjana anual.

També s’han fet estudis per poder establir efectes i límits amb episodis de contaminació
de matèria particulada puntuals. En aquest cas s’han realitzat estudis sobre valors de
24 hores. Sobretot perquè el mètode de mesura està establert per a aquest període.
L’histograma de freqüències del promig diari al cap de l’any segueix més bé una
distribució logarítmica.
La comunitat científica discrepa quant als valors que s’han d’assolir per a valors de 24
hores. En qualsevol cas s’han establert unes recomanacions per evitar problemes de
mortalitat i morbiditat a curt termini:
3

3

PM10 (μg/m )

PM2.5 (μg/m )

150

75

100

50

75

37.5

50

25

Efectes sobre la salut, basant-se en diferents
metaanàlisis realitzats sobre diferents centres
Augment de la mortalitat a curt termini d’un 5% sobre
el valor límit base
Augment de la mortalitat a curt termini d’un 2.5%
sobre el valor límit base
Augment de la mortalitat a curt termini d’un 1.2%
sobre el valor límit base
Valor límit base

Taula 2: Efectes de l’exposició a la matèria particulada a curt termini, valors per a la mitjana de 24 hores.
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A més de les fraccions PM2.5 i PM10, darrerament s’està fent molt d’èmfasi, tant a nivell
científic com mèdic, en les partícules ultrafines (UF). Es tracta de partícules inferiors
a 0.1 micres i es mesuren amb comptadors de partícules com a nombre de partícules.
Això és degut que hi ha evidències toxicològiques importants sobre l’efecte que poden
tenir aquestes partícules en la salut humana. Però pel moment no existeixen suficients
estudis per establir uns valors de referència.
1.1.2. Ozó O3
Se sap que existeixen tota una sèrie de compostos que reaccionen en presència del
llum del sol per donar ozó (O3), com són els òxids de nitrogen(NOx ⇆ NO + NO2),
compostos orgànics volàtils (VOCs), monòxid de carboni (CO) i altres foto-oxidants
que existeixen a la troposfera. Durant els mesos de primavera i d’estiu, i preferentment
en condicions d’estabilitat atmosfèrica, les concentracions d’ozó en superfície
assoleixen els seus valors màxims, causant problemes sobre la salut humana, la
vegetació o el materials. Les concentracions d’ozó a Europa en zones rurals o remotes
han arribat a créixer més del doble i el triple entre els anys 50 i els anys 90 (Staehelin
et al., 1994) degut al gran increment d’emissions de precursors d’ozó durant aquest
període. L’ozó també és considerat un gas d’efecte hivernacle. S’estima que l’actual
creixement d’ozó troposfèric proporciona la tercera causa de retenció de la radiació
solar des de l’era preindustrial (Ehhalt et al., 2001; Ramaswamy et al., 2001; Ordoñez
et al., 2005).
Hi han molts d’estudis epidemiològics des dels anys 90 sobre els efectes a la salut
d’aquest contaminant. Aquests estudis evidencien que existeix una correlació entre la
mortalitat i la seva concentració, independent dels efectes de la matèria particulada.
Aquests estudis han assenyalat que hi ha evidències d’efectes a partir de 120 μg/m3
per a 8 hores.
Les recomanacions de la OMS estableixen un límit de 100 per a 8 hores.
Es considera que tot i així, per sota d’aquests límits, es possible que hi hagi efectes
sobre la salut en col·lectius sensibles.
S’atribueix un increment de la mortalitat de l’1 a 2% en aquest nivell de concentració.
A més l’ozó actua com a indicador d’altres contaminants oxidants que habitualment
no es mesuren. El fons que considera la OMS que pot haver al nostre hemisferi d’ozó
està al voltant dels 80 μg/m3 . Aquest valor pot augmentar tant per motius naturals
com antropogènics, així com intrusions puntuals de l’ozó estratosfèric a la troposfera.
Així que el valor de 80 es superarà en nombroses ocasions per causes naturals. Els
efectes sobre la salut creixen de manera important a partir d’aquest valor i aquests

16

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

augments poden venir donats per l’activitat humana o per temps molt calorós.
A partir de 160 existeixen canvis funcionals per als pulmons, els pulmons s’inflamen
quan es practica exercici.
A concentracions superiors a 240 μg/m3 hi ha importants efectes sobre la salut.
Tant humans sans com asmàtics experimenten importants reduccions de la funció
pulmonar. És molt important l’efecte sobre la morbiditat en els nins. Exposicions per
a un dia poden donar lloc a augment de la mortalitat d’entre un 5 a un 9 %.
3

O3 (μg/m )
240 μg/m

3

Efectes sobre la salut, basant-se en diferents metaanàlisis
Efectes significatius sobre la salut a tota la població.
Importants efectes sobre la salut.

160 μg/m

3

S’han comprovat efectes fisiològics i inflamatoris en pulmons en
persones sanes fent esport.
S’han demostrat efectes en la salut dels nins.
Es considera un augment d’un 3 a un 5% de la mortalitat.

100 μg/m

3

Es considera aquest valor com el de protecció de la població. Tot i
que es relaciona amb un increment de la mortalitat d’un 1 a 2%.

Taula 3: Efectes de l’exposició a ozó a curt termini, valors per a la mitjana de 8 hores.

1.1.3. Diòxid de nitrogen NO2
Es considera que exposicions anuals fins i tot que compleixin amb el valor límit anual
fins ara establert de 40 µg/m3 poden donar lloc a efectes adversos sobre la salut. El
diòxid de nitrogen es genera arran de la combustió i es correlaciona també amb d’altres
productes de la combustió primaris i secundaris, com ara partícules ultrafines, NO,
matèria particulada o benzè. No està clar quins símptomes sobre la salut són deguts
directament al NO2 o a d’altres compostos correlacionats, en qualsevol cas es pot
utilitzar com a indicador de tots ells.
Diferents estudis sobre efectes a curt termini mostren efectes aguts sobre la salut a
nivells superiors als 500 µg/m3, i fins i tot superiors a 200 µg/m3.
De moment els nivells recomanables per la OMS són 40 µg/m3 per al promig anual i
200 µg/m3 per al promig horari.
Per altra banda el NO2 s’emet principalment com a NO, que és oxidat ràpidament
amb ozó a NO2, en presència d’hidrocarburs i llum ultraviolada. Però es tracta d’un
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equilibri que fa que sigui al mateix temps la principal font de generació a les zones
suburbanes d’ozó i partícules secundàries de nitrats.
Les mesures que habitualment s’apliquen per a la seva reducció són específics per als
NOx, però no estan pensats per al control d’altres contaminants correlacionats i fins
i tot poden augmentar la seva emissió.
Entre els seus efectes es considera que han augmentat els símptomes de bronquitis
en nins asmàtics, que es redueix la funció pulmonar en nins degut al seu creixement.
1.1.4. Diòxid de sofre SO2
Hi pot haver efectes a curt termini sobre persones asmàtiques en exposicions a 500
μg/m3 inferiors a 10 minuts.
Es difícil trobar pics de diòxid de sofre que no vagin acompanyats d’altres contaminants.
Es per això que habitualment s’ha legislat junt amb la matèria particulada. Això
fa que en molt de casos s’hagi atorgat la causa-efecte a altres contaminants i no
resti clar l’efecte que ha tingut el SO2. En tot cas hi ha uns límits recomanats per la
OMS que s’han de complir en sentit preventiu: 20 μg/m3 per a una mitjana diària,
500 μg/m3 per a una mitjana de 10 minuts.
1.1.5. Monòxid de Carboni CO
Si bé els problemes aguts de monòxid de carboni es solen donar en ambients interiors
sí que es considera que del còmput global del monòxid de carboni que es respira el
84% d’aquest pot provenir del monòxid de carboni de l’aire exterior. En qualsevol
cas els coneguts efectes letals del monòxid de carboni deguts a la carboxilació de
l’hemoglobina i a la interacció en la cadena respiratòria no estan relacionats amb
l’aire ambient (WHO, 2013).
1.1.6. Benzè
El benzè és un potent carcinogen. És present a l’ambient degut al seu ús en pintures
junt amb d’altres compostos orgànics volàtils. Si bé també és important degut al seu
ús a les benzines com a substitut del plom per aconseguir l’octanatge adequat.
Gran part del benzè que respirem ve de dissolvents orgànics, de mobles i de pàrkings.
Si bé avui en dia s’estan deixant d’utilitzar els vernissos i pintures orgàniques, així com
està molt més regulat l’ús d’aquests en mobles.
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1.1.7. Metalls pesants i Hidrocarburs Policíclics Aromàtics
Arsènic
L’arsènic a l’aire ambient pot tenir importants efectes sobre la salut humana. A més dels
efectes no cancerosos, els efectes negatius més importants de l’exposició prolongada
a l’arsènic són els càncers de pulmó i de pell. El centre Internacional d’Investigacions
sobre el Càncer classifica l’arsènic com a una substància cancerígena. Tot i que avui
en dia es considera que no hi ha estudis suficients per a determinar que l’arsènic
actua com un agent genotòxic pareix que ho és.
Es considera que no existeix un valor per sota del qual no existeixen efectes. Tot i que
el valor per al qual es considera que augmenta el risc de contraure càncer una persona
de cada milió és de 0,66 ng/m3. En tot cas es va establir un límit de 6 ng/m3.
Cadmi
El cadmi pot tenir importants efectes cancerígens i no cancerígens i existeix una
probabilitat raonable de que sigui genotòxic. En relació amb els efectes no cancerígens,
el ronyó és l’òrgan crític. La OMS recomana un valor límit no cancerigen de 5 ng/m³,
si bé es considera que el risc de contraure càncer una persona de cada milió està
establert per a 0,24 ng/m³. Així el valor de 5 es correspondria amb 20 persones de
cada milió.
Níquel
Els efectes cancerígens sobre la salut humana del níquel en l’aire ambient es concentren
al tracte respiratori, al sistema immunològic i la regulació endocrina. Els efectes
depenen de la forma en què es trobi el níquel.
Es recomana no superar els 20 ng/m³. Es considera que el risc de contraure càncer
una persona de cada milió està establert per a 2,5 ng/m³.
Plom
Hi ha un descens cognitiu en nins que tenen concentracions de plom al voltant de
100 a 150 µg/l i degut a això es proposa un nivell en sang no superior a 100 µg/l. Per
assegurar que un 95% dels nins es troben por sota d’aquest valor la mitjana no ha de
superar els 54 µg/l. En aire ambient es considera que 1000 ng/m3 augmenta el nivell
en sang al voltant de 50 µg/l (19 µg/l per inhalació directa i la resta indirecte). Arran
d’aquests valors es proposa que els nivells de plom no superin els 500 ng/m3.
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Impacte sobre ecosistemes, sòl, aigua i agricultura
La contaminació local i difusa dels sòls mitjançant el dipòsit és tracta d’una important
causa de degradació del sòl. El dipòsit i l’acumulació de metalls pesants està a l’origen
d’ingestió per via oral a través de la cadena alimentària. En el cas dels contaminants
que actuen sobre els ecosistemes, com el cadmi, la ingestió oral a través dels aliments o
de la terra pot ser més important que la pròpia inhalació. A llarg termini, l’acumulació
de compostos metàl·lics en el sòl pot provocar problemes per absorció dels vegetals.
A curt termini, els dipòsits de pols també provoquen la contaminació de les parts no
enterrades de les plantes. Això pot fer que augmenti la transferència als humans a
través del contacte, per exemple, els nins per tenir contacte amb plantes, sòl...
Els compostos de cadmi actuen com a contaminants del sistema i la seva transferència
a la cadena alimentària és d’especial importància. Tot i que en aquest moment no hi
ha un límit es contemplen valors de 2,5 a 5 µg/(m² día) de mitjana anual. Aquesta
franja es basa en la dosi diària tolerable de 0,75 a 0,95 µg per kg de pes corporal i
dia. Aquesta recomanació no té en compte el fet que el cadmi s’ha anat acumulant
durant les darreres dècades.
En referència a l’arsènic l’absorció per via oral és la més important, si bé en relació
amb el seu efecte carcinogen la inhalació té una importància fonamental.
Hidrocarburs Policíclics Aromàtics
Alguns hidrocarburs policíclics aromàtics són potents carcinògens, i aquests entren a
l’organisme molt habitualment adherits a matèria particulada a l’atmosfera. Aquests
són carcinògens degut a la seva acció genotòxica i els nivells a l’aire haurien de ser
el més baixos possibles. No existeix evidència d’una afecció cardiovascular, però sí
que solen venir associats a partícules que sí que tenen aquests efectes. Tot i que no
existeixen valors per als quals es consideri no hagi efecte sí que el valor límit actual de
1 ng/m3 s’associa a una incidència de càncer d’una persona per cada 10000 a llarg
termini.
1.2

Evolució legislativa sobre contaminació atmosfèrica a Espanya.

Als anys 50 i 60 hi va haver una sèrie de problemes de contaminació atmosfèrica que
varen deixar patent la importància de prendre mesures al respecte. Fins al moment
la contaminació atmosfèrica havia estat sinònim d’indústria, de feina, d’economia i
desenvolupament.
A Espanya la primera llei específica es va aprovar l’any 1972, Llei 38/1972, de protecció
del medi ambient atmosfèric. Aquesta llei es va aprovar aprofitant l’experiència
existent ja a altres països més pioners com ara el Regne Unit, però amb perspectiva
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de futur. De fet ha estat en vigència fins a l’any 2007.
L’any 1975 s’aprova el Decret 833, de desenvolupament d’aquesta llei. Aquest decret va
contemplar dos aspectes essencialment, per una banda la regulació de les indústries,
per altra la qualitat de l’aire que es pot respirar. Es varen establir una sèrie de límits
per a molts de contaminants. Aquest decret es va aprovar amb la mateixa visió de
futur que la pròpia Llei, de fet, avui en dia encara hi ha parts que són en vigència, com
tota una sèrie de límits per a contaminants en qualitat de l’aire que encara no són
regulats a nivell europeu.
Per a aplicació d’aquesta llei es varen aprovar un parell d’Ordres de desenvolupament,
una el 10 d’agost del 76 i l’altre el 18 d’octubre del mateix any. Igualment encara són
vigents en part aquestes ordres.
Quant a qualitat de l’aire es varen anar aprovant una sèrie de Reials Decrets a mesura
que anava millorant la qualitat de l’aire, com el Reial Decret 1613/1985 per a diòxid
de sofre i partícules en suspensió i el Reial Decret 717/1987 per a diòxid de nitrogen
i plom.
L’any 1996 es va aprovar l’anomenada Directiva mare, Directiva 96/62/CE del Consell,
sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire, també coneguda com a Directiva
Marc. Aquesta directiva va modificar tota la normativa existent anteriorment a
l’àmbit comunitari, adaptant un plantejament general sobre la pròpia avaluació de
la qualitat de l’aire, fixant criteris per a l’ús i l’exactitud en les tècniques d’avaluació,
així com la definició d’uns objectius de qualitat que s’havien d’assolir mitjançant
una planificació adequada. Després es varen anar aprovant quatre directives que
derivaven d’aquesta, anomenades directives filles.
La primera directiva filla 1999/30/CE indicava nous límits per al diòxid de sofre,
diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen, partícules i plom.
La segona directiva 2000/69/CE va posar límits per al benzè i al monòxid de carboni.
Totes aquestes directives junt amb els preceptes de la directiva mare es varen incorporar
a la legislació estatal mitjançant el Reial Decret 1073/2002.
La tercera directiva 2002/3/CE va plantejar límits nous per a l’ozó, que es va transposar
a legislació estatal mitjançant el Reial Decret 1796/2003.
La quarta directiva filla 2004/107/CE estableix límits per a nous contaminants,
l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i per als hidrocarburs policíclics aromàtics.
Aquesta directiva es transposà com el Reial Decret 812/2007.
El programa europeu Clean Air For Europe (CAFE, 2005) ha establert una estratègia a
llarg termini amb uns objectius quant a la contaminació atmosfèrica i els seus efectes
sobre la salut i el medi ambient. De manera que es puguin dur a terme polítiques de
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mitigació de gasos contaminants i de matèria particulada per poder complir amb les
directives.
Des de que realment es varen començar a mesurar aquests contaminants amb una
certa garantia de mesura als anys 90 s’han pogut realitzar diferents investigacions
sobre tendències en diferents països europeus (Liu and Harrison, 2011; Hoogerbrugge
et al., 2010) igual que en una escala pan-Europea (Colette et al., 2011; Barmpadimos
et al., 2012; Cusak et al., 2012; Ordoñez et al., 2005). Són pocs els estudis que s’han
fet al respecte i a més estan basats sempre en estacions de fons, com per exemple les
que pertanyen a la xarxa EMEP.
L’any 2007 s’aprova la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera,
que donava un marc normatiu actual a tots aquests nous decrets i deroga la Llei
38/1972.
L’any 2008 s’aprova la nova directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire
ambient i a una atmosfera més neta a Europa, que modifica la directiva marc anterior
i estableix noves regulacions per a nous contaminants, com el PM2.5, nous requisits
quant a avaluació i gestió, a més d’introduir el concepte de millora contínua.
Per a transposar aquesta nova directiva i com a reglament de desenvolupament de la
qualitat de l’aire l’any 2011 s’aprova el Reial Decret 102/2011.
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Normativa

NOx

CO

30 min: 400 µg/m3
Decret 833/1975 dia: 200 µg/m3
any: 100 µg/m

3

Metalls Pesants

2h: 700 µg/m3
8h: 15 mg/m3

8h: Pb 10 µg/m3

mes: 256 µg/m3
any: 150 µg/m3

Percenil 98 anual:

Ozó

mes: PST 202 µg/m3
any: PST 130 µg/m3

any: 80 µg/m3

any: PST 150 µg/m3

any: 80 µg/m3

any: PST 150 µg/m3

any: Pb 2 µg/m3

200 µg/m3

RD 1321/1992
RD 1494/1995

RD 1073/2002

Orgànics

dia: PST 300 µg/m3

30 min: 45 mg/m3 30 min: Pb 50 µg/m3 dia: 400 µg/m3

RD 1613/1985
RD 717/1987

Matèria
Particulada

SO2

8h: 110 µg/m3
horari: 200 µg/m3
anual: 40 µg/m3

horari: 125 µg/m3
8h: 10 mg/m3

anual: Pb 0,5 µg/m3

diari: 350 µg/m3
any: 20 µg/m3

diari: PM10 50 µg/m3

anual: Benzè 5
µg/m3

anual: PM10 40 µg/m3
horari: 180 µg/m3

RD 1796/2003

8h: 120 µg/m3
anual: As 6 ng/m3

RD 812/2007

anual: Cd 5 ng/m3

anual: benzo(a)pirè

anual: Ni 20 ng/m

3

anual: Pb 0,5 µg/m3
RD 102/2011

horari: 200 µg/m3
anual: 40 µg/m3

8h: 10 mg/m

3

anual: As 6 ng/m3

horari: 125 µg/m3 diari: PM10 50 µg/m3
diari: 350 µg/m

anual: PM10 40 µg/m

any: 20 µg/m3

anual: PM2,5 25 µg/m3

3

anual: Cd 5 ng/m3
anual: Ni 20 ng/m

3

Taula 4: Evolució de la normativa d’Espanya en els darrers 40 anys.
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1.3

Xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica.

Xarxa Balear de Vigilància de la Qualitat de l’Aire
La xarxa Balear està gestionada pel Govern Balear i es composa de tot un serial
d’estacions fixes i mòbils de mesura de contaminants i paràmetre meteorològics.
La configuració d’aquesta xarxa és dinàmica i es comença a desenvolupar essencialment
a partir de l’any 1996, si bé es venien fent estudis previs des de principis dels anys 90.
En l’actualitat la xarxa és composta d’una sèrie d’estacions pertanyants al Govern
Balear i moltes altres que pertanyen a empreses i que es veuen obligades a tenir-les pel
fet de tenir focus contaminants importants com són centrals tèrmiques, incineradora,
cimentera i aeroport de Palma.
Les estacions estan distribuïdes per totes les illes amb intencionalitat de controlar
l’afecció d’aquestes indústries i el que respira la ciutadania.
Al següent quadre podem apreciar les estacions existents en aquest moment:

Imatge 1: Xarxa Balear de Vigilància de la Qualitat de l’aire i focus emissors.
Font: Govern Balear (web: atmosfera.caib.es)

24

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Sistema Espanyol d’Informació, vigilància i prevenció (SEIVP) de la contaminació
atmosfèrica
Es tracta d’una base de dades del ministeri competent en matèria de qualitat de
l’aire i que integra totes les estacions de les diferents xarxes, be siguin de comunitats
autònomes, ajuntaments o les pròpies del ministeri.
EIONET: European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation
Es tracta de tota la xarxa europea de qualitat de l’aire. Unifica totes les xarxes nacionals
de tots els països membres de la Unió Europea i d’alguns més en conveni.
S’ha desenvolupat en conjunt entre la Comissió Europea i la European Environment
Agency (EEA).
GMES atmosphere monitoring service
El GMES és una nova plataforma d’inventaris d’emissions i de qualitat de l’aire de
la Unió Europea, que penja de la EEA. El GMES recull dades de qualitat de l’aire
obtingudes en els darrers anys, i pretén mostrar en temps real totes les dades i fer
prediccions a pocs dies. Inclou gasos d’efecte hivernacle, gasos reactius, capa d’ozó,
radiació solar UV, aerosols...
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme)
El programa EMEP (Programa concertat de vigilància i avaluació del transport a
llarga distància dels contaminants en Europa) prové del conveni de Ginebra sobre
la contaminació transfronteritza de 1977. El seu objectiu és proporcionar als països
membres informació sobre la concentració i dipòsit de contaminants atmosfèrics,
així com del transport dels mateixos i dels fluxes a través de les fronteres nacionals.
També l’estudi dels efectes associats com l’acidificació, l’eutrofització, l’ozó, els
metalls pesants, els compostos orgànics persistents, l’aerosol... Existeix una d’aquestes
estacions a la illa de Menorca, si bé es va instal·lar l’any 2001 es pot considerar que
només ofereix dades vàlides des de l’any 2007.
Xarxa de vigilància de l’Atmosfera Global VAG
El programa VAG (Vigilància de l’Atmosfera Global, 1989) es troba dins del PIAMA
(Programa d’Investigació de l’Atmosfera i el Medi Ambient – AREP).
Es va posar en marxa per a comprendre els canvis naturals i antropogènics de
l’atmosfera, conèixer les interaccions entre l’atmosfera, l’oceà i la biosfera i facilitar
informació científicament fiable per al desenvolupament de polítiques mediambientals
nacionals i internacionals.
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Reporting obligation for: Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme
(CAMP)
El programa CAMP (Programa Integral de Control Atmosfèric), es fruit del conveni
d’Oslo-París de 1992 per a la Protecció del Medi Ambient Marí de l’Atlàntic Nord-est
i té com a objecte conèixer els aports atmosfèrics a aquesta regió atlàntica i estudiar
els seus efectes sobre el medi marí.
Background Air Pollution Monitoring Network (BAPMoN)
Es tracta d’una xarxa de l’Organització Mundial de Meteorologia (WMO) per
a registrar canvis a llarg termini en la composició d’elements traça existents a
l’atmosfera. Aquesta xarxa s’ha integrat en el programa de Nacions Unides anomenat
Global Atmospheric Watch Programme (GAW) i és equivalent a la xarxa VAG.
Principalment per determinar deposició mineral i pluja àcida. També es mesura la
terbolesa atmosfèrica per estimar l’aerosol.
1.4

Mètodes d’anàlisis dels contaminants atmosfèrics.

En els anys 70 els mètodes oficials venien marcats per les diferents ordres ministerials
que es varen aprovar després del Decret 833. Ja als anys 90 es varen anar aprovant tot
un seguit de mètodes de referència com a normes espanyoles UNE que varen passar a
convertir-se en els nous mètodes oficials.
Les diferents normatives europees han hagut d’anar acompanyades d’una normalització
en els mètodes de mesura per tal que els resultats fossin comparables als diferents
països europeus i aquests estiguessin relacionats amb els estudis epidemiològics
existents. Així doncs els mètodes utilitzats des de la directiva mare l’any 96 venen
marcats essencialment pels mètodes de referència provinents de normes europees EN.
Els mètodes de mesura per als equips automàtics de les estacions han estat els de
referència des de principis dels 2000. Totes les dades que hem tractat en aquest
estudi es basen en aquests, excepte per al cas de les partícules, doncs en aquest cas
el mètode utilitzat ha estat d’absorció beta o microbalança, verificats respecte de
la norma oficial. Tots aquests valors han estat sotmesos a un sistema de control i
assegurança de la qualitat continu.
Els mètode UNE-EN per a determinació de SO2, NO2, CO, O3 i benzè, a més d’aplicar a
la determinació d’aquests contaminants en aire ambient, descriuen les característiques
de funcionament i especifiquen els criteris mínims pertinents requerits per a seleccionar
un analitzador adequat, per mitjan d’assajos d’aprovació del tipus i estableixen
l’avaluació de la idoneïtat d’un analitzador per a ús en una ubicació fixa, així com els
requisits d’utilització durant el mostreig, calibratge i assegurança de la qualitat.
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Quant als sistemes de mostreig s’estableixen criteris referents a la influència deguda a
les pèrdues en les concentracions de contaminants; condicionament amb aire i temps
de residència de la mostra des de l’entrada fins a l’analitzador.
Els calibratges han de realitzar-se almenys un pic cada 3 mesos i després de reparació.
La verificació del zero i gas rang ha de fer-se almenys un pic cada dues setmanes, amb
criteris d’acceptació de zero (± 5 nmol/mol) i de gas rang(± 5,0 % del valor del gas de
rang inicial)
A continuació es fa una breu descripció dels diferents mètodes de mesura:
1.4.1. Òxids de Nitrogen NO2 i NO: UNE-EN 14211
Aquest és el mètode de referència actualment per determinar en qualitat de l’aire la
concentració de diòxid de nitrogen i monòxid de nitrogen mitjançant el mètode de
quimioluminiscència.
El sensor mesura inicialment NO a l’aire. Seguidament es fa passar l’aire per un
convertidor que mitjançant un catalitzador de molibdè transforma el NO2 en NO. Es
fa passar l’aire de nou pel sensor i es torna a mesurar NO. Aquest cop el NO mesurat
és la suma de NO més NO2, NOx. La diferència entre NOx i NO serà el NO2.
1.4.2. Ozó O3: UNE-EN 14625
Es tracta del mètode de referència en vigor per a la determinació de la concentració
d’ozó a qualitat de l’aire mitjançant la fotometria ultraviolada.
S’ha de tenir en compte, com a diferència dels altres analitzadors, que no existeixen
botelles de gas patró d’ozó, i es realitza el calibratge mitjançant un generador d’ozó.
1.4.3. Matèria Particulada
Partícules Menors de 10 µm: UNE –EN -ISO 12341
Aquesta norma especifica el funcionament dels equips de mostreig per a partícules
PM10. Aquesta norma també especifica com demostrar l’equivalència de captadors
candidats front a els captadors de referència.
Principi de mesura: un captador consta d’un capçal de mostreig PM10, que separa
les partícules superiors a 10 micres amb una eficiència determinada, directament
acoblat a un substrat fix i un instrument de flux regulat. Seguidament la massa PM10
captada al filtre ha de ser determinada gravimètricament.
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En aquest cas la norma no especifica exactament com ha de ser el capçal o l’equip
sinó que remet a dos capçals comercials, un de baix cabal i un altre d’alt cabal i diu
que tots els altres s’hauran de comparar front d’aquests per tal de demostrar que són
equivalents.
En ambdós captadors els capçals fan que l’aire entri per unes toveres i es vegi forçat a
xocar contra una superfície. Aquesta superfície ha d’estar impregnada de vaselina. Les
partícules més grans, més de 10 micres de diàmetre dinàmic, per acceleració centrípeta
xocaran contra aquesta superfície i restaran aferrades en aquesta. Seguidament l’aire
es fa passar per un filtre amb una eficiència de retenció de partícules superior a un
99,5%.

Imatge 2: Capçal de captació de PM10 de baix volum

Es pesa un filtre que ha estat anteriorment durant 48 h en condicions de 20±1ºC i
una humitat relativa de 50±5ºC. Es pesa el filtre en aquestes mateixes condicions.
La resolució de la balança ha de ser d’almenys 10 µg. Llavors el filtre ja es pot dur a
mostrejar.
Es fa el mostreig durant 24±1h. El filtre es recull abans d’una hora després que hagi
acabat.
Es torna a pesar en les mateixes condicions que les inicials.
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Partícules menors de 2.5 µm: UNE-EN 14907
El mètode de referència per a la determinació de partícules menors de 2.5 micres.
És el mateix principi de mesura que el de PM10.
Les diferències més significatives entre ambdues normes són :
La norma del PM10 consistirà en demostrar que el captador utilitzat és equivalent
al de referència. En aquesta norma s’estipula quines condicions ha de complir un
captador per tal que sigui de referència.
Hi ha igualment la possibilitat d’un captador d’alt volum i un altre de baix volum.
Té en compte possibles condensacions i estableix que la temperatura del filtre no pot
ésser ± 5 ºC que l’ambiental.
La balança ha de tenir una resolució 10 cop més gran que per a PM10.
S’han de realitzar dues pesades de filtre amb un interval de temps superior a 12 h per
als filtres sense captar i entre 24 i 72 h després de captar.
Mètode d’absorció beta
Per a equips automàtics s’utilitzen habitualment altres tipus de determinacions per
a PM10, no així per a PM2.5. Aquests mètodes alternatius han de demostrar la seva
equivalència respecte al mètode de referència. Els mètodes comercials més habituals
són làser (equip GRIMM), microbalança (TEOM) i absorció beta (METONE i
THERMO). Els equips que tradicionalment han conformat la xarxa de mesura de PM10
de Mallorca estan basats en l’absorció de radiació beta a una tira filtrant, després de
filtrar un volum determinat d’aire.
1.4.4. Diòxid de Sofre SO2: UNE-EN 14212
Aquesta norma és el mètode de referència actualment. Defineix com mesurar a qualitat
de l’aire el diòxid de sofre mitjançant el mètode de fluorescència d’ultraviolada.
Principi de mesura: la fluorescència UV es basa en l’emissió emesa per molècules
excitades de SO2 arran d’una excitació prèvia amb raigs UV.
1.4.5. Monòxid de Carboni CO: UNE-EN 14626
Es tracta de la norma de referència actual per a determinar la concentració de monòxid
de carboni a qualitat de l’aire mitjançant el mètode d’espectroscòpia infraroja no
dispersiva.
Principi de mesura: el principi de la tècnica analítica ha de ser l’absorció infraroja no
dispersiva (NIDR). L’atenuació del llum infraroig que passa a través d’una cel·la de
mesura és deguda a la concentració de monòxid de carboni existent en aquesta cel·la.
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Imatge 3: Exemple d’espectrofotòmetre

1.4.6. Benzè UNE-EN 14662-1-2-3
Els mètodes de referència actualment en vigor per a benzè són les normes: UNE-EN
14662: “Qualitat de l’aire. Mètode normalitzat de mesura de les concentracions de
benzè. Part 1: mostreig per aspiració seguit de desorció tèrmica i cromatografia de
gasos; Part 2: mostreig per aspiració seguit de desorció per dissolvents (normalment
disulfur de carboni) i cromatografia de gasos; Part 3: mostreig automàtic per aspiració
amb cromatografia de gasos in situ.
1.4.7. Plom Pb, Cadmi Cd, Arsènic As i Níquel Ni: UNE-EN 14902
Aquesta norma estableix el mètode per a la determinació de la concentració en
qualitat de l’aire de Pb, Cd, As i Ni en la fracció de PM10. La majoria de metalls
pesants habituals (excepte el Hg) circulen a l’atmosfera adherits a les partícules.
Es determinarà la concentració únicament d’aquells que van associats a la fracció
toràcica de partícules, és a dir, en matèria particulada inferior a 10 micres de diàmetre
dinàmic.
Principi de mesura: es fa una digestió del filtre mitjançant àcid nítric i àcid fluorhídric,
si bé també es pot utilitzar una mescla d’àcid nítric amb peròxid d’hidrogen. Per a
oxidació total s’utilitza sovint àcid perclòric. L’oxidació es pot dur a terme mitjançant

30

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

reflux, ultrasons o microones. Posteriorment es fa la determinació per espectrometria
d’absorció atòmica amb cambra de grafi, o per espectrometria ICP amb detector de
masses. Aquesta norma indica que els valors límits han de ser ±10% del valor límit o
objectiu. A més també s’estableixen uns requisits d’homogeneïtat per a filtres d’alt
volum.
Els filtres han de ser de quars, nitrat de cel·lulosa o acetat de cel·lulosa.
1.4.8. Hidrocarburs Policíclics Aromàtics
Benzo(a)pirè: UNE-EN 15549 (ISO 12884-ISO16263)
Aquesta norma s’utilitza de referència per a la determinació de la concentració a
qualitat de l’aire de benzo(a)pirè, però també per benz(a)antrazè, benzo(b)fluorantè,
benzo(j)fluoranthè, benzo(k)fluorantè, dibenz(a,h)antrazè i indeno (1,2,3-cd)pirè.
Principi de mesura: es realitza un mostreig de partícules PM10. Únicament es
determinarà la fracció d’aquests PAHs que estiguin continguts en partícules menors
de 10 µm (malgrat les normes expliquen com determinar també la fracció gasosa). De
fet, aquest tipus de PAHs són dels que típicament i en gran percentatge venen adherits
en partícules.
Posteriorment s’extreuen els PAHs amb un sistema Soxhlet, fase sòlida, ultrasons o
microones.
Seguidament es concentra mitjançant rotavapor, evaporador en flux contrari o flux
de nitrogen, i es recupera.
Finalment es pot fer una anàlisi mitjançant cromatografia de gasos acoblada amb
espectròmetre de masses o be amb HPLC amb detector de fluorescència.
1.5. Comportament dels contaminants: situació geogràfica; dinàmica de
contaminants; afecció meteorològica; episodis habituals de contaminació.
1.5.1. Dinàmica de Contaminants
Òxids de nitrogen NO i NO2
Els òxids de nitrogen es generen com a resultat de combustions, doncs l’oxigen
atmosfèric pot reaccionar amb el nitrogen atmosfèric a partir de temperatures
superiors a 800ºC per a donar òxids de nitrogen. A més de combustió es pot emetre
també en altres processos en què s’assoleixen altes temperatures, com llamps.
En el cas de combustió deguda a trànsit la proporció entre monòxid i diòxid de
nitrogen depèn en funció del tipus de motor, sent sempre la concentració de NO
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superior al NO2. Un cop a l’atmosfera el NO reacciona amb l’ozó per donar NO2.
NO + O3 ⇄ NO2 + O2

Tot i que aquest procés és més complex i realment es sol explicar per la generació de
radicals hidroxils que actuen com a compostos intermediaris.
Així doncs, elevades concentracions de NO donaran lloc a elevades concentracions de
NO2 i a disminucions importants de les concentracions d’ozó.
La relació entre NO i NO2 ens permet d’aquesta manera tenir una referència de la
distància a la què es troben els focus emissors, doncs una concentració molt superior
de NO a NO2 ens fa pensar que el focus emissor és pròxim.
Els òxids de nitrogen estan correlacionats amb d’altres contaminants procedents
de la combustió, com partícules ultrafines, carboni elemental, monòxid de carboni,
benzè... Tot i que els òxids de nitrogen es generen a altes temperatures, mentre que
gran part d’aquests contaminants es produeixen per una combustió incompleta, be
sigui per baixes temperatures be sigui per manca d’oxigen.
Elevades concentracions d’òxids de nitrogen poden estar relacionades també amb
diòxid de sofre, quan el combustible que s’utilitza en la combustió té un considerable
contingut en sofre, com és el cas del fuel-oli, carbó...
Quant a les fonts naturals l’activitat bacteriana al sòl, que causa la descomposició de
compostos nitrogenats, és una font.
Ozó O3
La generació d’ozó es deu a tres motius principalment:
la ruptura de molècules d’oxigen degut a la incidència de raigs UV d’alta energia.
O2 + hn ⇄ 2 O*
O* + O2 ⇄ O3

L’existència de substàncies precursores d’ozó poden donar lloc a l’acceleració de la
formació del mateix:
Ex.: O2 + PAN ⇄ O3 + AN

Existeixen fenòmens de difusió i convecció d’ozó estratosfèric a ozó troposfèric.
Èpoques amb elevada radiació solar provocaran la formació d’ozó. Si aquesta
formació es combina amb episodis d’estabilitat meteorològica l’ozó es va concentrant,
i s’acompanyarà igualment d’un augment gradual de partícules així com d’altres
contaminants.

32

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Monòxid de carboni CO
El monòxid de carboni es genera principalment com a resultat de combustions.
Normalment augmentarà degut a combustions a baixes temperatures, sota deficiència
d’oxidant, o bé degut a què el combustible no roman suficient temps a la cambra de
combustió. Degut a aquests motius també es poden emetre partícules primàries de
carboni orgànic o carboni elemental, i benzè com a part dels compostos sense cremar.
Per tant un augment en monòxid de carboni pot anar acompanyat d’un augment de
matèria particulada o benzè.
Els motius pels quals es genera el monòxid de carboni són pràcticament oposats
als òxids de nitrogen, però tot dos sorgeixen del resultat de la combustió, així que
l’augment d’un implicarà l’augment de l’altre.
Diòxid de sofre SO2
El diòxid de sofre es pot deure a una crema de combustible amb considerable
contingut en sofre, com el carbó o el fuel oli. Un cop a l’atmosfera podrà donar lloc
a partícules secundàries de sulfat (generalment sulfat d’amoni), però també amb la
humitat ambiental pot donar lloc a un aerosol àcid. Normalment el diòxid de sofre
anirà acompanyat d’òxids de nitrogen, partícules i altres productes de la combustió.
L’emissió de diòxid de sofre serà important en fundicions i siderúrgies també, igual
que en processos de torrefactació. A les Illes Balears no existeixen aquest tipus
d’indústries, excepte el cas de productors de cafè. Però també són degudes a l’emissió
de centrals tèrmiques que utilitzin fuel-oli o carbó com a combustible, com és el cas de
les centrals d’Alcúdia, Menorca i Eivissa. per altra banda és rellevant també l’emissió
de vaixells
Es considera que el DMS (dimetil sulfur) procedent de l’activitat de microorganismes
i algues en el plàncton marí és el major precursor natural de SO2.
Benzè
El benzè és un additiu de la benzina i s’emet com a producte d’una combustió
incompleta. S’acompanya de l’emissió de monòxid de carboni i matèria particulada.
Partícules
Es tracta d’un contaminant omnipresent en pràcticament tots els focus emissors de
contaminació atmosfèrica habituals.
Es tracta d’un dels contaminants més difícils de caracteritzar i controlar, sobretot per
la seva naturalesa complexa i per l’àmplia diversitat de fonts.
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La presència de partícules es podrà deure a fenòmens naturals:
• Resuspensió de sols. Es dóna sobretot en dies de vent en èpoques seques. En
època d’episodis regionals també pot ser important.
• Crema de biomassa induïda per fenòmens naturals. Incendis naturals deguts a
llamps...
• Volcans. Tot i que a Balears no hi ha cap volcà en actiu sí que seria possible que
arribassin núvols de partícules de qualcun altre
• Episodis africans . Es tracta d’adveccions de masses d’aire des del nord d’Àfrica
que venen acompanyades de gran concentració de partícules.
• Pol·linització. El pol·len pot tenir un tamany de partícula que es trobi en la fracció
de partícules compreses entre 10 i 2.5 micres. Les dues principals èpoques de
pol·linització seran en primavera i tardor.
• Aerosol marí. L’aerosol marí és més abundant en aquelles zones properes a la
costa i sobretot els dies de vent.
També les partícules poden provenir de causes antropogèniques:
• Processos de combustió: trànsit, centrals tèrmiques, vaixells, crema de
biomassa, grups electrògens, calderes, aglomerats asfàltics, cimentera,
incineradora, escorxadors, ceràmiques... En aquests casos les partícules aniran
acompanyades d’altres contaminants, com són els NOx, el CO...
• Rodament de trànsit i desgast per fregaments
• Resuspensió de sòl. És important sobretot en èpoques en què es llaura, quan
hi ha obra civil a prop, indústria extractiva o de tractament de roques, amb
magatzems de material pulverulents...
• Fundicions, indústria de la pell, indústria textil... Es tracta d’indústries ja no presents
a les Illes Balears.
• Processos de transport de contaminants a llarga distància, des de centre Europa. Aquests
episodis aporten poc a la concentració de PM10. Proporcionalment sí un poc
més a PM2.5. Doncs es tracta de partícules fines, partícules secundàries sobretot
de sulfat.
Les partícules es troben distribuïdes a la natura en tres modes principalment, essent
tres distribucions del tipus logarítmic-normal. Aquests quatre modes es diuen:
• Mode de nucleació amb un diàmetre màxim de 0.020 µm
• Mode d’Aitken, amb un diàmetre entre 0.020-0.1 µm
• Mode d’acumulació, amb un diàmetre entre 0.1 y 1 µm
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• Mode gruixat, amb diàmetre superior a 1 µm
Les partícules de nucleació i d’Aitken tenen un diàmetre inferior als 0.1 µm i també
són conegudes com a partícules ultrafines. Les partícules de la moda de nucleació
es formen a l’atmosfera arran de precursors gasosos naturals o antropogènics,
mentre que les partícules de la moda d’Aitken es formen normalment en processos
de combustió, bé per emissió directa o bé per condensació de gasos supersaturats a
partícules les quals formen agregats per coagulació. Aquestes partícules solen tenir
poc temps de vida, doncs es transformaran normalment en partícules d’acumulació.
Es tracta del grup més nombrós de partícules, tot i que pràcticament no sumen a la
massa total de partícules.
Les partícules d’acumulació tenen diàmetre compresos entre els 0.1 i 1 µm. Es formen
per la conversió de gas a partícula a través de reaccions químiques, per condensació
d’espècies volàtils, per coagulació de partícules més petites i en menor mesura per
pols fina.
Tot i que el nombre de partícules que aporten és molt inferior al de les partícules de
nucleació, doncs es tracta de l’ordre del 5%, sí que és cert que aporten fins al 50% de
la massa total.
El mode gruixat està format principalment per partícules superiors a 1 µm, generades
en processos mecànics de fregament o com a pols, aerosol marí, matèria crustal
(partícules de resuspensió i episodis africans) o partícules d’origen biològic com és el
pol·len.
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Imatge 4: Distribució de matèria particulada a l’atmosfera (Font: Jorge Pey, 2005)

Metalls Pesants
Es considera que les centrals tèrmiques emeten aproximadament la meitat del total
dels metalls generats en forma de partícules degut a l’ús de combustibles fòssils.
Aquests processos de producció d’electricitat i calor són la font principal de les
emissions antropogèniques de Be, Co, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Sn i V i aixi mateix d’una
fracció important de les de As, Cr, Cu, Mn i Zn.
Quant als processos de tipus industrial capaços de generar partícules, són molt
nombrosos. Les majors emissions a l’atmosfera d’As, Cd, Cu, In i Zn tenen el seu
origen en processos pirometal·lúrgics emprats en la producció de metalls no fèrrics,
com el Pb, Cu o Zn. El tipus de tecnologia utilitzada en les fundicions, refineries... el
contingut de metalls en els minerals i demés materials utilitzats i el tipus i eficiència
de control d’emissions són els paràmetres que més afecten a la quantitat d’emissions.
Altre tipus d’importants fonts antropogèniques de metalls estan relacionades amb els
processos desenvolupats a altes temperatures en la manufacturació de ferro i acer i en
la producció de ciment, ceràmiques o totxos.
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La benzina amb plom es va deixar de subministrar a Espanya en agost de 2001. Mentre
que per a vehicles que no utilitzen plom els elements que millor ho indiquen són el Zn,
Br i Sb. En canvi per a vehicles dièsel els elements traçadors seran el Zn, Mo, Ni i Cu.
Els frens solen emetre gran quantitat de Zn, Sb, Cu, Mo, Cr, Ba i Mn.
1.5.2. Dades climàtiques útils
En el clima afecten diferent tipus de factors. Factors geogràfics com són l’altitud, la
latitud, la longitud i la distància a la 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.
El clima de les Illes Balears és de tipus Mediterrani Occidental típic. El Mediterrani
Occidental inclou la part de la mar situada entre Àfrica, la península Ibèrica, França
i les illes de Còrsega i Sardenya. La latitud i la longitud mitjanes són de 40ºN i 5ºE. En
el centre d’aquest mar es troben les Illes Balears.
Dins la illa de Mallorca la climatologia de les zones del sud i del nord de l’illa són
bastant diferents, degut principalment a factors orogràfics.
Factors astronòmics
Respecte dels factors astronòmics, la inclinació del Sol sobre l’horitzó en el sud de les
illes oscil·la entre els 74,5º del solstici d’estiu (21 de juny) i els 27.5º del solstici d’hivern
(21 de desembre), el que representa una variació molt important de la radiació solar
rebuda entre l’estiu i l’hivern, suficient per produir una diferència tèrmica notable
entre les dues estacions astronòmiques.
Factors Meteorològics
Quant als factors meteorològics, el Mediterrani Occidental està sota la influència de
l’anticicló de les Açores, fragment atlàntic del cinturó d’anticiclons subtropicals quasi
estacionaris que envolten la Terra, i el front polar. Zona de confluència de les corrents
càlides subtropicals i de les corrents fredes polars, sobre el que es formen les depressions
i els grans sistemes de núvols que es desplacen d’oest a est. La major influència d’un
o un altre és conseqüència de les variacions de latitud que experimenten, generalment
lligades a les estacions astronòmiques. Aquesta circulació atmosfèrica produeix en
el Mediterrani Occidental un flux de l’oest, dominant durant la major part de l’any,
que manté un règim termomètric atemperat. Aquesta circulació de l’oest es ve tant en
tant rompuda per pertorbacions que condueixen masses d’aire fred a latituds baixes
o d’aire calent a latituds altes, el que dóna peu a onades de fred o calor que perduren
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generalment pocs dies.
Factors geogràfics
Entre els factors geogràfics s’ha de destacar la presència de la mar, que hi juga un
paper fonamental. Modifica les masses d’aire, atempera les temperatures, tant a
l’hivern com a l’estiu, i aporta vapor d’aigua.
Per altra banda, la situació entre els continents europeu i africà es decisiva per a
l’acció que produeix sobre les corrents d’aire l’orografia que envolta la Mediterrània
Occidental, tant per l’altura de les muntanyes com per la seva distribució. Els Alps
i Pirineus al nord, el sistema ibèric al ponent, els Atlas al Sud i les altes muntanyes
de Còrsega i Sardenya a l’est, conformen la Mediterrània Occidental com una olla
entre serralades. El resultat del naixement de depressions dins aquesta conca dóna
lloc a fenòmens propis i característiques entre les quals destaquen les ventisques i les
precipitacions. Aquestes depressions es formen principalment en el golf de Gènova i
sobre la costa africana de l’Algèria.
Tot això conforma un clima que té les següents característiques generals:
Estiu:
En l’estiu la situació meteorològica en el Mediterrani Occidental generalment és
anticiclònica. El vent a gran escala és de gregal (nord-est) o de llevant (est). Les
precipitacions són escasses. L’escalfament del sòl per la fort radiació solar produeix
una diferència tèrmica entre l’aire sobre la terra i sobre el mar, al període diürn,
que desenvolupa una circulació de vent local de la qual participen totes les illes i
que predomina sobre el vent general. Xerrem de l’embat. La força d’aquest vent pot
abastir els 7 ó 8 m/s a vora de la mar, disminuint cap a l’interior. Les pertorbacions
més habituals a aquesta situació típica són les onades de calor motivades per les
invasions d’aire africà, molt calent, que motivat pel vent de xaloc (sud-est), estabilitza
l’atmosfera i impedeix la formació de l’embat. Les temperatures en totes les Illes
Balears assoleixen valors superiors als 35ºC, amb un alt contingut en humitat, que
genera un ambient xafogós.
Tardor:
Durant la segona meitat d’agost i setembre arriben a la Mediterrània Occidental les
primeres invasions d’aire fred, que s’aniran succeint tot al llarg de la tardor, refrescant
l’ambient. És l’època de la formació de bosses d’aire fred a l’atmosfera mitja, moltes
vegades acompanyades d’una feble depressió en superfície sobre la costa d’Algèria.
La mar continua calenta després de l’estiu i pot aportar gran quantitat de vapor
d’aigua i generar un ambient adequat per al desenvolupament de tempestes, típiques
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de tardor, que després del sec estiu aporten pluja. A vegades poder ser molt intenses,
provocant escorrenties. És l’època en què apareixen fiblons. També existeixen dies
clars i durant les nits de calma es forma una gran robada.
Hivern:
En l’hivern la situació és generalment depressionària en la Mediterrània Occidental.
És quan el front polar assoleix latituds baixes. Els fronts càlids i els freds passen i
produeixen precipitacions generalment no molt intenses. El vent volta entre llebeig i
mestral (nord-est) i bufa sovint amb molta força. Les nits de calma es diposita molta
robada.
En el golf de Gènova es formen depressions que produeixen les “tramuntanades”, que
baten Menorca i el nord-est de Mallorca. Sobre la costa algeriana es desenvolupen,
tot i que no amb molta freqüència, depressions que, si són profundes, donen lloc a
temporals de llevant que afecten a totes les Illes Balears, amb situacions depressionàries
no molt profundes tenen lloc les pluges de llarga duració. Es comú que en el gener la
meteorologia sigui anticiclònica durant un període de 8 a 10 dies, durant els quals el
cel està clar, amb gelades de vespre, les seques de gener. Altra pertorbació habitual
durant l’hivern és la invasió d’aire molt fred i que pot produir nevades i calabruix.
Les invasions més fredes corresponen a l’aire siberià que, impulsat per l’anticicló
euroasiàtic, que es forma pel refredament d’aquest continent, recorr la meitat sud del
continent europeu fins que arriba a la Mediterrània Occidental.
Primavera:
Durant la primavera la meteorologia és molt variable. El Mediterrani està encara sota
la influència del front polar, però la radiació solar abasta valors cada cop més grans.
Són freqüents els canvis ràpids de temperatura. Es desenvolupen tempestes intenses
amb vents i calabruix ocasional, però aquests episodi solen ser més curts que en la
tardor.
Situacions meteorològiques específiques i dinàmica atmosfèrica:
L’anticicló de les Açores és la configuració isobàrica més important quant a la seva
influència en el clima de les Illes Balears. Així doncs, diferenciarem els fenòmens
meteorològics segons la posició de l’anticicló.
Anticicló de les Açores en latitud elevada (50 a 55º):
En acabar la primavera, durant l’estiu i en començar la tardor l’anticicló de les
Açores influeix molt més, doncs es situa en latituds més elevades i el seu radi d’acció
s’expandeix.
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També a l’hivern hi ha èpoques en què l’anticicló puja a latituds de 55º, donant lloc,
com a exemple, a les seques del gener. Com veurem, aquest fenomen dóna lloc als
Episodis de Contaminació Regionals en l’estiu i Locals els mesos d’hivern.
Es tracta habitualment d’una situació anticiclònica de poc gradient baromètric
entre unes zones i altres. El que fa que el règim de vents es doni principalment a
comportaments meteorològics locals. L’embat durant el dia i l’oratge de terra cap
a mar (terral) durant el vespre és el fenomen principal. A més, afecta en aquest cas
l’oratge de les muntanyes. L’oratge de muntanya ajuda sobretot a facilitar les brises
de la mar cap a terra en les primeres hores del matí.
Anticicló de les Açores en latitud baixa (35 a 40º):
Durant els mesos de tardor, hivern i part de la primavera l’anticicló de les Açores es
troba en posicions més occidentals i/o latituds baixes (≈35º) i exerceix una acció poc
important sobre les Illes Balears. En aquests casos és el moviment de les masses d’aire
a llarga distància el que marca les condicions meteorològiques, i permet que altres
configuracions isobàriques adquireixin importància.
Anticicló rus:
Quan l’anticicló siberià entra a Europa, els seus bords poden arribar a les Illes Balears,
malgrat és un fenomen poc habitual i es dóna a l’hivern. En aquestes situacions l’aire
prové del nord d’Europa donant lloc a fred i pluja.
Pont Anticiclònic:
Els dos grans anticiclons dels que hem parlat s’enllacen amb una llarga banda d’altes
pressions, que fan que no arribin borrasques al Mediterrani. Aquest fenomen es dóna
només a l’hivern.
Gran depressió atlàntica:
Es tracta d’una borrasca habitualment situada sobre Islàndia. Es dóna moltes vegades
coincidint amb el pont anticiclònic comentat anteriorment. Quan això passa, sobretot
a l’hivern, trobem situacions isobàriques al Mediterrani que donen lloc al bon temps.
Existeixen altres configuracions isobàriques que igualment afecten la meteorologia de
les Illes Balears com ara la situació de l’Anticicló de les Açores situat sobre Anglaterra
o Islàndia a la primavera o començament de l’estiu, que dóna lloc a molta activitat
turmentosa; una depressió secundària al Golf de Lleó deguda a l’existència d’una
borrasca important sobre el mar del Nord, etc.
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Com comentàvem l’anticicló de les Açores es troba en posicions més occidentals i/o
al sud. És important per a la meteorologia l’origen de les masses d’aire que arriben
a les Illes Balears. Analitzarem doncs els possibles orígens d’aquestes masses d’aire:
Aire Polar Marítim També parlem de fronts d’Atlàntic Nord o d’Atlàntic Septentrional
Aquest fenomen es dóna quan l’anticicló de les Açores està situat a la seva posició
habitual i existeix un gradient fort de pressió minvant cap al nord d’Àfrica i cap al
Mediterrani, que provoca vents del nord-oest cap a les Illes Balears: Tramuntana.
L’aire prové de l’Atlàntic Nord. Quasi sempre a l’hivern. Els vents predominants
provenen de nord i oest i es troben amb la Serra de Tramunta.
Aire Polar Continental. També xerrarem de fronts Centre Europeus
L’aire prové del centre d’Europa o de Rúsia. Amb temperatures baixes i humitat no
molt elevades. Això pot ocórrer per dos motius diferents. El primer seria l’existència
d’un centre d’altes pressions sobre les illes Britàniques. El segon seria l’existència
d’una borrasca sobre el Mediterrani.
Aire Àrtic
Neix al desert de Sibèria. Es tracta d’un aire que arriba molt fred i amb humitats
relatives prou altes.
Aire continental templat
Provinent del Sud-Est d’Europa, la seva temperatura és suau i la humitat relativa
baixa.
Aire Subtropical Continental
Aire provinent del Medi Orient.
Aire Subtropical Marítim
Aire que arriba directament des del Mediterrani amb temperatures suaus i humitat
relativa mitjana.
1.5.3. Episodis habituals de Contaminació
Totes aquestes situacions meteorològiques comporten efectes positius o negatius
quant a la contaminació atmosfèrica de la ciutat.
Els episodis que produeixen un augment de la concentració de contaminants serien:
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• Episodis de recirculació regional de masses d’aire, tant d’estiu com d’hivern.
• Episodis d’advecció des de Centre Europa
• Episodis africans
Els episodis que produeixen una reducció de la concentració de contaminants:
• Episodis d’advecció atlàntica
• Episodis Mediterranis
Episodis de recirculació regional de masses d’aire
Es tracta d’una situació meteorològica dominada per altes pressions meteorològiques
i la trobem predominantment en l’estiu. Aquest fenomen sol afectar a gran part
de la conca mediterrània. Es deu a què l’anticicló de les Açores es situa en posició
latitudinal elevada. Arriba a gran part d’Europa occidental, Península Ibèrica i la
conca mediterrània.
Durant aquests episodis la renovació de les masses d’aire és pobre, donant lloc a un
augment de la concentració dels contaminants a l’atmosfera i facilitant la formació
de contaminants secundaris. El sol escalfa considerablement la temperatura de la
superfície i en les hores de dia sobretot a l’estiu pot arribar a generar una capa de
mescla molt elevada. Els contaminants emesos reaccionen entre sí i alguns com els
òxids de nitrogen i òxids de sofre donen lloc a nitrats i sulfats formant partícules de
petit tamany. Aquest fenomen afavoreix la disminució de la concentració d’aquests
gasos, però els transforma en altres contaminants que igualment afecten a la salut
pública. En canvi en l’hivern , el fred fa que la capa de mescla dels gasos sigui més fina,
reduint les possibilitats de dispersió dels contaminants. De fet la concentració de fons
de contaminants que es produeixen a prop sol ésser molt alta, essent contaminants
primaris.
Episodis d’advecció des de Centre Europa
Normalment es donen aquestes situacions durant l’acabament de la tardor i
començament de l’hivern o be a començaments de la primavera. Els contaminants
antropogènics emesos a les zones d’Europa Central poden arribar a les Illes Balears.
Les principals fonts emissores serien en aquest cas les grans centrals tèrmiques
existents a Centre Europa, amb gran emissió d’òxids de nitrogen i diòxid de sofre.
Això fa que arribin partícules secundàries formades de nitrats i sulfats i una baixa
concentració de NO2 i SO2.
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Episodis africans
El principal episodi que provoca l’augment de concentració en partícules, no essent
així de gasos contaminants, són les intrusions d’aire d’origen africà, tant des del Sahara
com des del Sahel. Sovint sobre un d’aquests dos deserts es produeixen fenòmens de
resuspensió de partícules. Aquestes poden viatjar a l’atmosfera a diferents altituds de
la troposfera arribant a les Illes Balears, be sia a elevades altures o be sia en superfície.
Hi ha un increment elevat de les partícules menors de 10 micres, no essent tant marcat
l’augment de partícules menors de 2.5 micres. La intensitat del fenomen dependrà de
diferents factors: si arriba a superfície o les partícules es mantenen en altura; si existeix
deposició per via humida degut a precipitacions; si les masses d’aire han viatjat molt
des de la seva resuspensió i s’han diluït.
Aquest fenomen el trobem normalment en l’estiu degut que la latitud de l’anticicló
de les Açores afavoreix la resuspensió al Sahara i l’arribada al Sud de la Península i
les Illes Balears. Però també el trobem pel febrer i març, amb l’Anticicló més al sud la
resuspensió de pols es dóna també des del Sahel, havent episodis molt importants de
partícules.
Episodis d’advecció atlàntica
L’advecció de vents des de l’atlàntic provoca una renovació de les masses d’aire
donant lloc a un descens important de la concentració de contaminants. A més,
en moltes ocasions venen amb vent i precipitacions, degut al pas d’un front des del
nord, provocant així una neteja important de l’atmosfera local. Inclús s’aconsegueix
de reduir al màxim les puntes diàries de contaminants.
També es podria pensar que en aquestes situacions seria apreciable la contaminació
provinent de la península, doncs les masses d’aire arriben directament, sense dilució.
Regions com Castelló amb la indústria ceràmica i Tarragona amb la petroquímica
podrien arribar a afectar en ocasions a la concentració dels òxids de nitrogen de fons.
Però aquests episodis coincideixen amb una gran renovació de les masses d’aire degudes
a fenòmens meteorològics que fan que millori considerablement la Qualitat de l’Aire.
Episodis Mediterranis
És una situació que es dóna en poques ocasions durant l’any. En aquests casos el
vent prové de la Mediterrània, essent net quant a gasos contaminants. Malgrat no
es pot dir el mateix respecte de partícules, doncs en ocasions està combinat amb
resuspensió de sols des del nord d’Àfrica.
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Informe

2010
2.

Informes anuals

INFORME QUALITAT AIRE ILLES BALEARS 2010
Actualment la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori disposa d’un total
de set estacions de vigilància i control de la qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears.
Tres d’elles estan situades a Palma, una al carrer Foners, una segona al Parc de Bellver
i la tercera als jardins de La Misericòrdia. La quarta es troba ubicada al municipi
de Ciutadella a Menorca, i la cinquena es situa a Sant Antoni de Portmany, a l’illa
d’Eivissa. Per últim se disposa de dues estacions mòbils, el que permet utilitzar-les en
qualsevol indret de les Illes Balears.
A més de les estacions pròpies, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
rep les dades dels diferents punts de mesura establerts per certes empreses, les
activitats de les quals fan necessari el control de la qualitat de l’aire al seu voltant.
Addicionalment també es reben les dades de l’estació del Ministeri de Medi Ambient
i Medi Rural i Marí situada a Maó, associada a la xarxa EMEP (European Monitoring
and Evaluation Programme) amb la finalitat de mesurar els nivells de contaminació
de fons regional.
Resumint, la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire de les Illes Balears
disposa de:
• Les set estacions pròpies de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient 		
i Territori
• Les deu estacions situades al voltant de les centrals tèrmiques de 			
Mallorca, Menorca i Eivissa
• L’estació de la planta incineradora de residus de Mallorca
• L’estació de la fàbrica de ciment de Lloseta
• L’estació EMEP de Maó
La Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera
més neta, estableix els principis i obligacions sobre aquesta qüestió substituint
a l’anterior normativa vigent (Directives 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE i
2002/3/CE) dins l’àmbit europeu. D’altra banda tenim la Directiva 2004/107/CE
relativa a l’arsènic, cadmi, mercuri, níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics a
l’aire ambient. Aquestes directives s’han transposat a la legislació espanyola mitjançant
el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Segons la normativa esmentada abans s’ha realitzat una sèrie d’actuacions en matèria
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de qualitat de l’aire d’acord amb els següents criteris:
• Seguiment dels diferents objectius de qualitat per a cadascú dels contaminants
descrits en la legislació
• Zonificació del territori de la Comunitat Autònoma, tenint en compte la
presència d’aglomeracions urbanes, de focus emissors importants, valors
històrics d’immissió, etc., en la qual s’efectuarà el seguiment dels objectius de
qualitat descrits en el punt anterior
Pel que fa referència al seguiment dels objectius, la legislació actual fixa una sèrie de
paràmetres (llindars, valors objectius, valors crítics), per diferents períodes (anuals,
diaris, horaris), tant per a la protecció de la salut com per a la protecció de la vegetació
o dels ecosistemes. En el present informe, encara que s’avaluen tots els paràmetres
legislativament establerts, i amb la finalitat d’avaluar de forma unívoca la qualitat
de l’aire per a cadascú d’aquests paràmetres, s’ha pres el següent criteri de prioritat:
• Qualsevol paràmetre fixat per a la protecció de la salut abans que qualsevol
paràmetre per avaluar la protecció de la vegetació i/o els ecosistemes
• Paràmetres de major període d’avaluació abans que els paràmetres d’inferior
període d’avaluació; és a dir, valors anuals abans que valors diaris i aquests
abans que valors horaris
L’avaluació d’aquests objectius es realitza comparant el nivell d’immissió assolit per
a cada paràmetre estudiat amb el llindar establert legislativament segons la taula
adjunta:
Valor assolit (VA) en funció del valor de
referència legislatiu (VRL)

Qualitat de l’aire

VA ≤ (1/3)VRL

Excel·lent

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Bona

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Dolenta

Taula 1: Valor assolit (VA) en funció del valor de referència legislatiu (VRL)

Així, per exemple, poder qualificar d’excel·lent la qualitat de l’aire per a un criteri
legislatiu determinat, els valors d’immissió assolits han de ser inferiors a una tercera
part del valor de referència legislativament establert.
Respecte a la zonificació del territori avaluat, l’actual inclou els nuclis urbans de
Palma (zona ES0401), Maó (zona ES0409) i Eivissa (zona ES0411). Seguidament,
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es considera la resta de l’illa de Mallorca (zona ES0413). Finalment, se separaren les
zones d’atmosfera tradicionalment més netes: Serra de Tramuntana (zona ES0402)
a Mallorca, la resta de l’illa de Menorca (zona ES0410) i la resta d’Eivissa juntament
amb la totalitat de l’illa de Formentera (zona ES0412). D’aquesta manera les Illes
Balears apareixen classificades en set zones.
El resultat assolit es mostra en el següent mapa de zonificació de les Illes Balears on
s’ubiquen les estacions de control de qualitat de l’aire:

Imatge 1: Zonificació per l´avaluació de la qualitat de l´aire a les Illes Balears
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TAULA DE ZONIFICACIÓ, ESTACIONS FIXES DE CONTROL I CONTAMINANTS
AVALUATS
Zona

Palma
(ES0401)

Resta Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)

Resta Menorca
(ES0410)

Eivissa
(ES0411)

Resta Eivissa –
Formentera
(ES0412)

Estació

Tipus SO2 NO2

O3

CO Benzè B(a)P PM10

×
×

×
×

× ×
× ×

R

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

Sa Vinyeta
d’Inca

S

×

×

×

Hospital Joan
March

R

×

×

×

×

×

Lloseta

R

×

Sant Lluís

S

Pous

U

Maó (EMEP)

Bellver

S

Foners

U

La Misericòrdia

U

Parc Bit

S

Sa Pobla

R

Alcúdia

R

Can Llompart

×

×
×

×
×

PM2,5 Metalls

×
×
×

R

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×
×

Ciutadella

S

×

×

×

×

Can Misses

S
U

Torrent

R

×
×
×

×
×
×

×

Dalt Vila

×
×
×

Sant Antoni de
Portmany

S

×

×

×

Taula 2: U: urbana, S: suburbana, R: rural
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LLINDARS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 1
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

Llindar d’avaluació

Valor

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

350 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

125 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes

20 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

500 µg/m3

Valor de referència trentaminutal

100 µg/m3

Valor de referència diari

40 µg/m3

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

200 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la vegetació (suma
d’NO més NO2 expressats en forma d’NO2)

30 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

400 µg/m3

Valor diari recomanat (OMS)

270 µg/m3

Valor anual recomanat (OMS)

8 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

50 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana

25 µg/m3

Valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut
humana

120 µg/m3

Llindar d’informació a la població

180 µg/m3

Llindar d’alerta a la població

240 µg/m3

CO

Valor límit per a la protecció de la salut humana

10 mg/m3

Benzè

Valor límit per a la protecció de la salut humana

6 µg/m3

Benzo(a)pirè

Valor objectiu anual

1 ng/m3

Arsènic

Valor objectiu anual

6 ng/m3

Cadmi

Valor objectiu anual

5 ng/m3

Níquel

Valor objectiu anual

20 ng/m3

Plom

Valor límit per a la protecció de la salut humana

PM10
PM2,5

O3

500 ng/m3

Taula 3: 1 Totes llindars d’avaluació fan referència al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener excepte els valors
d’NH3 recomanats per l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe – Second Edition 2000)
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE SOFRE (SO2)
A l’àmbit de la nostra Comunitat
Autònoma els principals focus
emissors en referència al diòxid de
sofre són les centrals de producció
d’energia elèctrica i l’activitat
portuària.

Valors diaris d’SO2 (µg/m3)
(P99,2)

Les Illes Balears mostren respecte
al diòxid de sofre una excel·lent
qualitat de l’aire ambient, tal i
com queda reflectit en la gràfica
adjunta.

La legislació vigent marca tres
objectius de qualitat respecte a
l’SO2: un valor crític anual per a
≤ 41
Excel·lent
la protecció de la vegetació fixat
42 – 82
Bona
en 20 µg/m3; un valor límit diari
83 – 125
Regular
per a la protecció de la salut de
125 µg/m3, amb 3 superacions
> 125
Dolenta
anuals permeses i, per últim, un
Taula 1: Valors diaris d’SO2 (µg/m3)(P99,2)
valor límit horari per a la protecció
3
de la salut fixat en 350 µg/m , que no es podrà superar en més de 24 ocasions durant
l’any. Addicionalment també s’estableix un llindar d’alerta de 500 µg/m3, el qual
s’assoleix si es supera aquest valor durant tres hores consecutives.
Llegenda

Cap de les estacions de qualitat de l’aire situades a les Illes Balears ha assolit nivells
superiors als descrits anteriorment. En les gràfiques adjuntes es representen els valors
registrats durant l’any 2010.
Respecte als valors diaris, a la gràfica 1 es representen els percentils 99,2 (P99,2)
del conjunt de valors assolits per a totes les estacions. Aquest percentil és el que
estadísticament es correspon amb les tres superacions anuals permeses pel límit diari
per a la protecció de la salut. Un valor del P99,2 de 125 µg/m3 implicaria que no s’han
assolit aquestes tres superacions, que el 99,2% de les dades diàries registrades han
estat inferiors o iguals a 125 µg/m3 i que només un 0,8% dels valors registrats són
superiors a 125 µg/m3, percentatge que es correspon a tres dels 365 dies de l’any.
Com es pot apreciar els valors més alts es corresponen a les estacions de Can Misses
(26 µg/m3) i Dalt Vila (21 µg/m3) a Eivissa i Pous (25 µg/m3) a Menorca. Aquestes
estacions estan molt influenciades per les estacions de producció d’energia elèctrica
i pels ports de les ciutats d’Eivissa i Maó, principals activitats emissores de diòxid de
sofre.
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Gràfica 1: Valors diaris SO2 (P99,2)

Gràfica 2: Valors horaris SO2 (P99,2)
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Els valors horaris es representen a la gràfica 2 de la pàgina anterior en el seu percentil
P99,7 (24 superacions permeses anualment) en la segona gràfica adjunta. Tots els
valors són significativament inferiors als 350 µg/m3 permesos en la legislació, essent
l’estació de Pous a Menorca la que registra el valor més elevat amb 52 µg/m3. Altres
valors significatius són els de Dalt Vila (42 µg/m3), Parc Bit (38 µg/m3) i Can Misses
(37 µg/m3).
Pel que fa referència als valors promig anuals que es representen a la gràfica 3 aquests
oscil·len entre un valor mínim d’1 µg/m3 assolit a les estacions situades a l’Hospital
Joan March i a Alcúdia a l’illa de Mallorca i a l’estació de Torrent a l’illa d’Eivissa i
un valor màxim de 8 µg/m3 assolit a l’estació de Pous a Menorca, estació que per la
seva tipologia urbana no s’utilitza en la avaluació de la protecció a la vegetació (en la
gràfica a final de pàgina s’han representat en color gris les estacions no utilitzades per
avaluar la protecció a la vegetació).
La zona Serra de Tramuntana, sense estacions de seguiment pròpies, s’ha avaluat
per comparació amb els valors assolits en estacions situades en entorns rurals en les
immediacions de la zona i relativament lliures de punts emissors importants, com per
exemple Can Llompart a Pollença o l’Hospital Joan Marc a Bunyola i fent la hipòtesi
que Serra de Tramuntana és una zona amb uns nivells d’immissió inferiors als de les
estacions descrites. Addicionalment també s’han tingut en consideració les dades
de la campanya efectuada a Lluc l’any 2008 amb l’estació mòbil propietat de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Gràfica 3: Valors anual SO2
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AVALUACIÓ DEL SULFUR D’HIDROGEN (SH2)
En l’àmbit de les Illes Balears
les principals fonts emissores
d’aquest contaminant són processos de combustió industrials en
dèficit d’oxigen, abocadors de
fems, plantes de compostatge i
depuradores d’aigües residuals.

Concentració màxima diària
d’SH2 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

Durant l’any 2010, i per primera
vegada a les Illes Balears, s’ha fet
una avaluació parcial del valors
d’immissió per aquest contaminant
mitjançant un dels equips portàtils
de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

Aquesta avaluació s’ha desenvolupat en forma de tres campanyes
diferents realitzades als voltants de
28 – 40
Regular
la via de cintura de Palma amb la
> 40
Dolenta
finalitat d’estudiar la repercussió
Taula 1: Concentració màxima diària d’SH2 (µg/m3)
de l’intens trànsit de vehicles que
aquesta suporta en la qualitat de
l’aire ambient en el seu entorn. Per aquest motiu únicament s’ha pogut avaluar la
zona de Palma, qualificada d’excel·lent, respecte a l’SH2.
Actualment la legislació marca dos objectius de qualitat respecte a l’SH2: un valor
de referència trentaminutal de 100 µg/m3 i un valor de referència diari que no ha de
superar els 40 µg/m3.
A la taula 2 de la pàgina següent se tabulen els diferents resultats obtinguts en les tres
campanyes realitzades, mostrant valors baixos que es corresponen amb els esperats
degut a que el trànsit no és una important font emissora d’SH2.

55

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Campanya 1

Dates

Valor trentaminutal
màxim (µg/m3)

Valor diari màxim
(µg/m3)

Poliesportiu Son Moix

19/04/2010
07/06/2010

2

<1

Piscines Son Hugo

01/07/2010
21/10/2010

2

<1

Poliesportiu Germans
Escalas

29/10/2010
28/03/20112

3

1

Taula 2: 1 Informació addicional sobre les campanyes:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=27998
A efectes del present informe anual 2010, únicament s’han tingut en consideració les dades fins a 31 de
desembre de 2010.
2

AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE NITROGEN (NO2)
Els principals focus emissors de
diòxid de nitrogen en l’àmbit de
les Illes Balears són el trànsit de
vehicles i les centrals de producció
d’energia elèctrica.

Concentració mitjana anual
d’NO2 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

28 – 40

Regular

> 40

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual d’NO2 (µg/m3)
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En relació a l’NO2, únicament el
nucli urbà de Palma mostra uns
nivells de contaminació superiors
als nivells fixats per la legislació
vigent. En la resta del territori de la
Comunitat Autònoma la qualitat
de l’aire és excel·lent.
La legislació actual fixa tres objectius de qualitat en referència
l’NO2: un valor crític anual per a
la protecció de la vegetació de 30
µg/m3 (suma de les concentracions
d’NO i NO2 expressades en forma
d’NO2); un valor límit anual
per a la protecció de la salut de
40 µg/m3; i, per últim, un valor
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límit horari per a la protecció de la salut de 200 µg/m3, que no es podrà superar
més de 18 ocasions durant l’any. Addicionalment s’estableix un llindar d’alerta en
400 µg/m3, el qual s’assoleix si es supera aquest valor durant tres hores consecutives.
En la gràfica 1 es representen el valors anuals promig d’NO2 assolits en les diferents
estacions del territori de les Illes Balears. Tal i com es pot apreciar únicament l’estació
de Foners a Palma supera el límit dels 40 µg/m3 permesos en la legislació vigent, degut
principalment per l’elevada intensitat de trànsit de vehicles en l’entorn de l’estació.
La resta d’estacions presenten una excel·lent qualitat de l’aire ambient i mostren
valors que oscil·len entre els 4 µg/m3 de Can Llompart i els 12 µg/m3 de Sa Vinyeta
d’Inca, valors significativament inferiors als registrats en l’estació de Foners. És
importat remarcar que la campanya efectuada amb la unitat mòbil de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l’any 2010 al nucli urbà de Manacor
va registrar un valor promig d’NO2 de 32 µg/m3, valor que es correspondria amb una
regular qualitat de l’aire ambient, afectant només a l’interior del termini municipal de
Manacor 1.

Gràfica 1: Valors anuals NO2
Informació addicional campanya Manacor:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00001110.pdf&idsite=0
1
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En referència als valors horaris, aquests es representen a la gràfica 2 en el seu percentil
99,8 (18 superacions anuals permeses). Encara que s’han registrat valors bastant
elevats, el valor del P99,8 no ha superat en cap de les estacions el límit horari de 200
µg/m3. Els valors més elevats s’han assolit a les estacions Sant Antoni de Portmany
a Eivissa amb 191 µg/m3 (valor anormalment elevat en aquesta estació degut
principalment a obres infraestructurals efectuades en les immediacions de l’estació)
i Foners amb 151 µg/m3 (trànsit intents), ambdues amb una regular qualitat en els
nivells d’immissió assolits, pel que fa referència a aquest paràmetre. La resta de les
estacions mostren valors que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre bona
i excel·lent.

Gràfica 2: Valors horaris NO2 (P99,8)

Per últim a la gràfica 3 es representen els valors promitjos anuals d’NOx. El valors de
les estacions que per la seva tipologia urbana no se consideren en l’avaluació del nivell
crític per a la protecció de la vegetació es representen en color gris. Per la resta de les
estacions, els valors oscil·len entre els 20 µg/m3 de Can Misses i els 6 µg/m3 de Can
Llompart, amb una qualitat de l’aire entre bona i excel·lent.
Serra de Tramuntana, zona que no disposa d’estacions pròpies, ha estat avaluada,
a l’igual com s’ha fet en el cas de l’SO2, tenint en consideració els valors assolits
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en estacions situades a punts pròxims i lliures de la presència d’importants focus
emissors propers i seguint la hipòtesis que la Serra de Tramuntana ha de mostrar
valors inferiors als registrats en aquestes estacions.

Gràfica 3: Valors anuals NOx (NO + NO2)
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AVALUACIÓ DE L’AMONÍAC (NH3)

En l’àmbit de les Illes Balears les
principals fonts emissores d’aquest
contaminant són les activitats agrícoles, el tractament de residus
(compostatge, tractament d’aigües
residuals, etc.) i, en menor grau, el
trànsit de vehicles.

Concentració mitjana anual
d’NH3 (µg/m3)

Llegenda

≤3

Excel·lent

4–5

Bona

6–8

Regular

>8

Dolenta

Durant l’any 2010, i a l’igual que
en el cas de l’SH2, per primera
vegada a les Illes Balears, s’ha
fet una avaluació parcial del
valors d’immissió per amoníac
mitjançant un dels equips portàtils
de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori en forma
de campanyes als voltant de la
via de cintura de Palma, amb un
resultat d’una bona qualitat de
l’aire ambient.

Taula 1: Concentració mitjana anual d’NH3 (µg/m3)

La legislació no fixa cap objectiu
de qualitat respecte a l’NH3 encara
que obliga a realitzar mesures dels nivells d’immissió en aquest contaminant en
almenys un punt de trànsit intens en les ciutats o nuclis urbans de més de 500.000
habitants.

Encara que la legislació actual no proporcioni cap valor de referència, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) fixa dos criteris d’avaluació de la qualitat de l’aire per
a l’amoníac: un valor diari de 270 µg/m3 i un valor anual de 8 µg/m3, valors que
s’han tingut en consideració per a l’avaluació de la qualitat de l’aire respecte a aquest
contaminant.
A la taula 2 se tabulen els diferents resultats obtinguts en les tres campanyes realitzades,
que presenten uns valors bastant baixos degut a la baixa influència que el trànsit de
vehicles en els valors d’immissió d’NH3:
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Campanya 1

Dates

Valor promig
campanya (µg/m3)

Valor diari màxim
(µg/m3)

Poliesportiu Son Moix

19/04/2010
07/06/2010

4

9

Piscines Son Hugo

01/07/2010
21/10/2010

4

14

Poliesportiu Germans
Escalas

29/10/2010
28/03/20112

6

12

Taula 2: 1 Informació addicional sobre les campanyes:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=27998
A efectes del present informe anual 2010, únicament s’han tingut en consideració les dades fins a 31 de
desembre de 2010.
2

AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM10)

Concentració mitjana anual
de PM10 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13
14 – 27
28 – 40
> 40

Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual de PM10 (µg/m3)
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S’anomenen PM10 a les partícules
sòlides en suspensió de diàmetre
menor a 10 µm. El seu principal
origen és l’activitat antropogènica
(trànsit rodat, processos de combustió, obres, resuspensió del
sòl, etc.) però també existeix
una importat contribució d’origen natural com per exemple
l’arrossegament de pols sahariana
pel vent des del nord d’Àfrica,
efecte molt habitual en tota la
mediterrània.
Pel que fa referència a les partícules
PM10, les Illes Balears mostren en
tot el seu territori una bona qualitat
de l’aire ambient, excepte la Serra
de Tramuntana que presenta
una qualitat de l’aire que pot ser
qualificada entre bona i excel·lent
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(motiu pel qual s’ha representat aquesta zona amb una franja de colors verd i groc
en el mapa adjunt).
Actualment la legislació fixa dos criteris per a l’avaluació de la qualitat de l’aire en
aquest paràmetre: un valor límit anual per a la protecció de la salut de 40 µg/m3 i un
valor límit diari per a la protecció de la salut de 50 µg/m3, que no es podrà superar
més de 35 ocasions per any.
A la gràfica 1 es representen els valors promitjos anuals de totes les estacions del
territori de la Comunitat Autònoma, valors compresos entre els 15 i els 27 µg/m3 que
es corresponen amb una bona qualitat de l’aire ambient.

Gràfica 1: Valors anuals PM10

Pel que fa referència al valor límit diari per a la protecció de la salut, a la gráfica 2
es representa el percentil 90,4 dels valors diaris registrats en les diferents estacions
(35 superacions anuals permeses). Les estacions assoleixen valors situats entre els 22
µg/m3 a l’Hospital Joan Marc i els 39 µg/m3 a Foners i Lloseta, valors que es poden
associar amb una qualitat de l’aire entre bona i regular.
Serra de Tramuntana, zona sense estacions pròpies de qualitat de l’aire, ha estat
avaluada amb les dades obtingudes en altres estacions properes a la zona com les
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estacions de Can Llompart (16 µg/m3 de promig anual) i Hospital Joan Marc (15
µg/m3 de promig anual). Amb aquests valors, i fent la suposició que la zona ha de
presentar valors inferiors als assolits per aquestes estacions citades, la qualitat de
l’aire ambient en la Serra de Tramuntana pot ser qualificada entre excel·lent i bona.

Gràfica 2: Valors diaris PM10 (P90,4)
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AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM2,5)
Les partícules PM2,5 (aquelles
que tenen un diàmetre inferior
a 2,5 µm) tenen el seu principal
origen en les mateixes activitats
antropogèniques que les partícules
PM10.

Concentració mitjana anual
de PM2,5 (µg/m3)

Llegenda

≤8

Excel·lent

9 – 17

Bona

18 – 25

Regular

> 25

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual de PM2,5 (µg/m3)

L’estudi per separat dels dos tipus
de partícules es deu principalment
a la major perillositat que
presenten les partícules quan més
petita és la seva mida degut a la
major profunditat a la que poden
penetrar dins el tracte respiratori,
podent les partícules PM2,5 travessar
els alvèols pulmonars i arribar
al torrent sanguini. Aquestes
partícules poden ser un vehicle
per al transport de contaminants
tals com hidrocarburs aromàtics
policíclics o metalls pesants.

La qualitat de l’aire a l’illa de
Mallorca en referència a les partícules PM2,5 pot ser qualificada de bona, excepte
en Serra de Tramuntana que tant pot ser qualificada de bona com d’excel·lent. Les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera no han pogut ser avaluades per no disposar
d’analitzadors d’aquest contaminant en les seves estacions.
La legislació actualment fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut de
25 µg/m3. Addicionalment s’estableix un valor límit anual per a la protecció de la
salut, actualment en fase I d’implantació. Aquest valor límit és variable, disminuint
cada any, fins arribar als 25 µg/m3 l’any 2015. Per l’any 2010 està fixat en 29 µg/m3.
S’ha utilitzat el valor objectiu anual per avaluar la qualitat de l’aire respecte al PM2,5
per ser aquest el criteri més restrictiu en l’actualitat.
Els valors promig assolits oscil·len entre els 7 µg/m3 registrats en l’Hospital Joan
March i els 14 µg/m3 registrats als jardins de La Misericòrdia a Palma.
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Gràfica 1: Valors anuals PM2,5
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AVALUACIÓ DE L’OZÓ (O3)

Valors octohoraris (µg/m3)
(P93,2)

Llegenda

≤ 40

Excel·lent

41 – 80

Bona

81 – 120

Regular

A diferència d’altres contaminants
descrits anteriorment l’ozó és
un contaminant secundari. Això
vol dir que l’ozó no és emès
directament a l’atmosfera sinó que
es forma per l’acció de la radiació
solar i la temperatura sobre altres
contaminants primaris anomenats
precursors, que reaccionen amb
l’oxigen atmosfèric per forma ozó.
Un dels principals precursors és el
diòxid de nitrogen (NO2), degut
a la seva presència en emissions
tant en el trànsit rodat com en
tots els processos industrials que
impliquin una combustió: centrals
termoelèctriques, incineració de
residus, calderes de calefacció, etc.

També és important remarcar que
no tots els precursors de l’ozó tenen
Taula 1: Valors octohoraris (µg/m3) (P93,2)
un origen antropogènic, essent
per exemple la vegetació un important focus emissor de composts orgànics volàtils
naturals que poden tenir un considerable paper com a precursors. A més a més de
l’ozó fotoquímic també s’ha de tenir present que les tempestes elèctriques són una
importat font natural de producció d’ozó degut a l’elevat voltatge que es produeix i
que facilita l’oxidació de l’oxigen atmosfèric a ozó.
> 120

Dolenta

Pel seu origen fotoquímic, l’ozó mostra una variabilitat estacional molt més marcada
que altres contaminants, produint-se els valors màxims durant les estacions de
primavera i estiu i coincidint amb les hores de màxima intensitat de radiació solar.
La qualitat de l’aire de les Illes Balears pot ser qualificada, pel que fa referència a l’O3,
de regular a dolenta.
L’actual legislació fixa un valor objectiu octohorari (mitjanes horàries de concentracions
durant vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana de 120 µg/m3,
estant permeses 25 superacions anuals. Addicionalment es fixen uns llindars horaris
d’informació i alerta en 180 i 240 µg/m3 respectivament.
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En la gràfica 1 es pot consultar el percentil 93,2 (25 superacions anuals permeses)
dels valors registrats en l’àmbit de la nostra comunitat. Aquests estan compresos
entre els 82 µg/m3, a l’estació de Foners i els 136 µg/m3, a Sa Vinyeta d’Inca.
Encara que aquests valors siguin elevats són els esperats en indrets d’elevada intensitat
de radiació solar, com és el cas de la Mediterrània durant els mesos de primaveraestiu.
Durant l’any 2010 no s’han assolit en cap moment els llindars d’informació o alerta.

Gràfica 1: Valors octohoraris O3 (P93,2)
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AVALUACIÓ DEL MONÒXID DE CARBONI (CO)
El monòxid de carboni té el seu
origen en la combustió incompleta
(defecte d’oxigen) de combustibles
en processos industrials i en el
trànsit rodat de vehicles, essent el
segon quantitativament deu vegades més important que el primer
dins l’àmbit de les Illes Balears.
Per aquest motiu la Comunitat
Autònoma únicament disposa
d’analitzador de CO a les estacions
fixes de Foners i Parc de Bellver
Concentració octohorària
Llegenda
a Palma i a l’estació mòbil de la
diària màxima (mg/m3)
Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat, amb la finalitat per
≤ 3,3
Excel·lent
un costat d’avaluar l’impacte del
3,4 – 6,6
Bona
trànsit intens de Palma en relació
6,7 – 10,0
Regular
a aquest contaminant i per altre
> 10,0
Dolenta
costat de fer campanyes puntuals en
altres indrets on pugui ser necessari
Taula 1: Concentració octohorària diària màxima (mg/m3)
avaluar la qualitat de l’aire.
Tal i com queda reflectit a la gràfica anterior, la qualitat de l’aire respecte al monòxid
de carboni és excel·lent.
L’actual legislació estableix un valor límit octohorari per a la protecció de la salut en
10 mg/m3 (màxima diària dels promitjos octohoraris).
A la gràfica 1 es representen els màxims octohoraris registrats per les estacions de
Foners i Parc de Bellver. S’observa que els valors assolits són molt inferiors al valor
límit legislat.
Les zones que no presenten analitzador de monòxid de carboni han estat avaluades
per comparació amb els valors de Foners o Bellver i fent la suposició que aquests són
superiors als valors que es pugin registrar en qualsevol altre indret de les Illes Balears.
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Gràfica 1: Valors octohoraris CO
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AVALUACIÓ DEL BENZÈ
Tal i com succeeix en el cas del
monòxid de carboni, el principal
focus emissor de benzè a les Balears
és el trànsit de vehicles automòbils,
de tal forma que els únics punts
de control dels que es disposa
són l’estació de Foners a Palma i
l’estació mòbil de la Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat.

Concentració mitjana anual
(µg/m3)

Llegenda

≤ 1,7

Excel·lent

1,8 – 3,3

Bona

3,4 – 5,0

Regular

> 5,0

Dolenta

La qualitat de l’aire ambient en
referència a aquest paràmetre es
pot considerar excel·lent en l’àmbit
de les Illes Balears, tal i com queda
reflectit en la gràfica 1.
Actualment la legislació únicament
fixa un valor límit per a la protecció
de la salut de 5 µg/m3.

Taula 1: Concentració mitjana anual (µg/m3)

amb una excel·lent qualitat de l’aire ambient.

L’estació de Foners va assolir
durant l’any 2010 un valor promig
d’1,4 µg/m3, valor que s’associa

Diverses campanyes efectuades durant els últims anys es poden utilitzar com a
referència del nivell de qualitat de l’aire a la resta de les zones de les Illes Balears. Tal i
com es pot apreciar en la taula 2, els valors promitjos assolits per aquestes campanyes
permetrien qualificar la qualitat de l’aire en la resta de zones de les Illes Balears com
excel·lent:
Campanya

Dates

Tipus d’àrea

Valor promig (µg/m3)

Felanitx

10/02/2009
23/03/2009

Fons urbà

0,6

Sant Joan de Labritja

08/05/2010
17/06/2010

Fons regional

0,1

Manacor

04/11/2010
07/02/2011

Trànsit urbà

1,1

Taula 2
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Gràfica 1: Valors anuals benzè
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AVALUACIÓ DEL BENZO(A)PIRÈ
Els principals focus emissors de
benzo(a)pirè, contaminant amb
propietats cancerígenes, a les
Illes Balears són els processos de
combustió de matèria orgànica
a baixa temperatura i amb
deficiència d’oxigen: crema de
biomassa, incineració de residus,
trànsit de vehicles, etc.

Concentració mitjana anual
(ng/m3)

Llegenda

≤ 0,33

Excel·lent

0,34 – 0,67

Bona

0,68 – 1,00

Regular

> 1,00

Dolenta

Durant l’any 2010 es varen realitzat
mesures habituals únicament en
les estacions de Foners i Parc de
Bellver a Palma, amb la finalitat
de disposar de dades d’un lloc
especialment influenciat per la
presència de trànsit intents de
vehicles per una banda (Foners) i
d’un indret relativament net i poc
contaminat per l’altra (Bellver).

Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m3)

Les poques dades de què es disposa
fan que únicament es pugui avaluar
la qualitat de l’aire a la zona de Palma, assolint aquesta una excel·lent qualitat de
l’aire ambient.
Actualment la legislació fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut
d’1 ng/m3 a ser complert a partir de l’1 de gener de 2013.
Segons es pot comprovar en la gràfica 1, els nivells d’immissió assolits durant l’any
2010 han estat molt baixos: 0,12 ng/m3 a l’estació de Foners i 0, 11 ng/m3 a l’estació
de Parc de Bellver, valors molt més semblants entre ells al que se podia esperar si es
tenen en consideració les diferències en la densitat de trànsit de vehicles entre els
entorns d’ubicació de cadascuna de les estacions.
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Gràfica 1: Valors anuals benzo(a)pirè
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AVALUACIÓ DELS METALLS (Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom)
Les principals fonts emissores de
metalls a les Illes Balears són la
producció d’energia elèctrica i el
trànsit en el seus tres aspectes: per
carretera, marítim i aeri; en ambdós
casos degut a l’ús de combustibles.
És importat remarcar que el
transport per carretera també
influeix en els nivell d’immissió
per metalls degut a l’erosió dels
pneumàtics amb l’asfalt de les
carreteres.
Concentració mitjana anual (ng/m3)

Llegenda

As

Cd

Ni

Pb

≤ 2,00

≤ 1,67

≤ 6,67

≤ 165

Excel·lent

2,01 – 4,00

1,68 – 3,33

6,67 – 13,3

166 – 330

Bona

4,01 – 6,00

3,34 – 5,00

13,4 – 20,0

331 – 500

Regular

> 6,00

> 5,00

> 20,0

> 500

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m3)

la utilització de combustibles sense plom.

De tots els metalls avaluats el
plom és el més important. La
principal font emissora de plom a
l’atmosfera ha estat durant anys
el trànsit de vehicles degut a la
presència d’aquest contaminant
en els combustibles utilitzats en
automoció, encara que aquest
impacte ha anat disminuint des de

Com es pot comprovar tant a la taula 1 y 2, la qualitat de l’aire en les Illes Balears ha
estat durant l’any 2010 excel·lent pel que fa referència a aquests contaminants. Els
nivells més alts a les estacions permanents de qualitat de l’aire s’han assolit en tots els
casos a l’estació de Foners a Palma amb un valors d’0,36 ng As/m3; 0,45 ng Cd/m3;
4,37 ng Ni/m3 i 7,22 ng Pb/m3.
As
(ng/m3)

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

Pb
(ng/m3)

Palma
(ES0401)

Bellver

0,24

0,06

2,49

2,12

Foners

0,36

0,45

4,37

7,22

Resta de Mallorca
(ES0413)

Hospital
Joan March

0,02

1,92

1,36

Taula 2
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CONCLUSIONS
L’any 2010, pel que fa referència a la qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears,
ha mostrat en general dades bones respecte als criteris d’avaluació establerts
normativament.
Tal i com s’ha explicat, per una àmplia majoria de contaminants: diòxid de sofre
(SO2), sulfhídric (SH2), diòxid de nitrogen (NO2), amoníac (NH3), monòxid de carboni
(CO), benzè, benzo(a)pirè i metalls la qualitat de l’aire ha oscil·lat entre excel·lent i
bona. Únicament en el cas de dos contaminants com són les partícules en suspensió
PM10 i l’ozó (O3) s’han obtingut valors entre regulars i dolents.
Respecte a la qualitat de l’aire, les Illes Balears presenten tres problemes històrics:
elevats nivells d’òxids de nitrogen en la ciutat de Palma, alts nivells d’ozó durant els
mesos d’estiu, elevats nivells de partícules en suspensió degut principalment a episodis
d’intrusió de pols sahariana.
Durant l’any 2010 el nivell anual d’NO2 a Palma va ser de 42 µg/m3, superior al llindar
legislat de 40 µg/m3. Palma va registrar una superació d’NO2 l’any 2006 amb un
valor de 52 µg/m3, màxim històric a Palma. Aquella superació va suposar la redacció
i posterior implantació del Pla de Millora de la Qualitat de l’aire de Palma 2008.
Des de l’any 2006 els nivells d’NO2 a Palma han anat davallat cada any, excepte per
l’any 2010, degut a una meteorologia favorable i a la modernització gradual de parc
de vehicles mòbils de la ciutat. La superació del llindar anual per a la protecció de
la salut pot ser deguda a factors diversos, com per exemple una meteorologia no
tant favorable que a altres anys o l’increment progressiu del parc de vehicles amb
combustible diesel. Aquesta superació implicarà l’elaboració un nou Pla de Millora
de la Qualitat de l’aire de Palma en els pròxims mesos.
Pel que fa referència a l’ozó, a les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos
d’estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut fixat
en 120 µg/m3, amb màxims octohoraris registrats de l’ordre de 140 µg/m3. Durant
l’any 2010 s’han assolit valors semblants a altres anys. El valor objectiu anteriorment
esmentat permet fins a 25 superacions anuals en un promig de tres anys. En la
avaluació efectuada en el present informe únicament s’han tingut en consideració les
dades corresponents a l’any 2010 i no s’han efectuat promitjos triennals. De tal forma
que pot comprovar que quatre de les estacions de les Illes Balears han assolit més de
25 superacions d’aquest llindar durant l’any 2010: Parc Bit, Sa Pobla, Sa Vinyeta
d’Inca a Mallorca i Sant Antoni de Portmany a Eivissa, encara que pràcticament totes
les estacions excepte Foners a Palma assoleixen valors pròxims a la superació del valor
objectiu. Com el valor objectiu és d’obligat compliment a partir de l’1 de gener de
2010, essent aquest el primer any a tenir en compte en els citats promitjos triennals,
les superacions citades anteriorment no impliquen la immediata elaboració d’un pla
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de millora de qualitat de l’aire respecte a l’ozó ja que el primer trienni englobarà els
anys 2010-2012.
Els nivells de partícules PM10 durant el 2010 varen ser globalment inferiors als registrats
històricament i semblants als valors de 2009. El motiu d’aquesta davallada en els
nivells de partícules la podem explicar per les abundats pluges registrades durant
els darrers anys. Els únics episodis d’intrusió de pols sahariana destacables es varen
produir durant els dies 2 de març (amb valors diaris superiors a 100 µg/m3) i dia 9
d’octubre (amb valors superiors a 60 µg/m3).
Palma, 3 d’agost 2011
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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Informe

2011
INFORME QUALITAT AIRE ILLES BALEARS 2011
Actualment la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori disposa d’un total
de set estacions de vigilància i control de la qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears.
Tres d’elles estan situades a Palma, una al carrer Foners, una segona al Parc de Bellver
i la tercera als jardins de La Misericòrdia. La quarta es troba ubicada al municipi
de Ciutadella a Menorca, i la cinquena es situa a Sant Antoni de Portmany, a l’illa
d’Eivissa. Per últim se disposa de dues estacions mòbils, el que permet utilitzar-les en
qualsevol indret de les Illes Balears.
A més de les estacions pròpies, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
rep les dades dels diferents punts de mesura establerts per certes empreses, les
activitats de les quals fan necessari el control de la qualitat de l’aire al seu voltant.
Addicionalment també es reben les dades de l’estació del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient situada a Maó, associada a la xarxa EMEP (EUROPEAN
MONITORING AND EVALUATION PROGRAMME) amb la finalitat de mesurar els
nivells de contaminació de fons regional.
Resumint, la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire de les Illes Balears
disposa de:
• Les set estacions pròpies de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori
• Les onze estacions situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca,
Menorca i Eivissa
• L’estació de la planta incineradora de residus de Mallorca
• L’estació de la fàbrica de ciment de Lloseta
• L’estació EMEP de Maó
La Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera
més neta, estableix els principis i obligacions sobre aquesta qüestió substituint
a l’anterior normativa vigent (Directives 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE i
2002/3/CE) dins l’àmbit europeu. D’altra banda tenim la Directiva 2004/107/CE
relativa a l’arsènic, cadmi, mercuri, níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics a
l’aire ambient. Aquestes directives s’han transposat a la legislació espanyola mitjançant
el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Segons la normativa esmentada abans s’ha realitzat una sèrie d’actuacions en matèria
de qualitat de l’aire d’acord amb els següents criteris:
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• Seguiment dels diferents objectius de qualitat per a cadascú dels contaminants
descrits en la legislació
• Zonificació del territori de la Comunitat Autònoma, tenint en compte la
presència d’aglomeracions urbanes, de focus emissors importants, valors
històrics d’immissió, etc., en la qual s’efectuarà el seguiment dels objectius de
qualitat descrits en el punt anterior
Pel que fa referència al seguiment dels objectius, la legislació actual fixa una sèrie de
paràmetres (llindars, valors objectius, valors crítics), per diferents períodes (anuals,
diaris, horaris), tant per a la protecció de la salut com per a la protecció de la vegetació
o dels ecosistemes. En el present informe, encara que s’avaluen tots els paràmetres
legislativament establerts, i amb la finalitat d’avaluar de forma unívoca la qualitat
de l’aire per a cadascú d’aquests paràmetres, s’ha pres el següent criteri de prioritat:
• Qualsevol paràmetre fixat per a la protecció de la salut abans que qualsevol
paràmetre per avaluar la protecció de la vegetació i/o els ecosistemes
• Paràmetres de major període d’avaluació abans que els paràmetres d’inferior
període d’avaluació; és a dir, valors anuals abans que valors diaris i aquests
abans que valors horaris
L’avaluació d’aquests objectius es realitza comparant el nivell d’immissió assolit per
a cada paràmetre estudiat amb el llindar establert legislativament segons la taula
adjunta:
Valor assolit (VA) en funció del
valor de referència legislatiu (VRL)

Qualitat de l’aire

VA ≤ (1/3)VRL

Excel·lent

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Bona

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Dolenta

Taula 1: Valor assolit (VA) en funció del valor de referència legislatiu (VRL)

Així, per exemple, per poder qualificar d’excel·lent la qualitat de l’aire per a un criteri
legislatiu determinat, els valors d’immissió assolits han de ser inferiors a una tercera
part del valor de referència legislativament establert.
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Respecte a la zonificació del territori avaluat, l’actual inclou els nuclis urbans de
Palma (zona ES0401), Maó (zona ES0409) i Eivissa (zona ES0411). Seguidament,
es considera la resta de l’illa de Mallorca (zona ES0413). Finalment, se separaren les
zones d’atmosfera tradicionalment més netes: Serra de Tramuntana (zona ES0402)
a Mallorca, la resta de l’illa de Menorca (zona ES0410) i la resta d’Eivissa juntament
amb la totalitat de l’illa de Formentera (zona ES0412). D’aquesta manera les Illes
Balears apareixen classificades en set zones.
El resultat assolit es mostra en el següent mapa de zonificació de les Illes Balears on
s’ubiquen les estacions de control de qualitat de l’aire:

Imatge 1: Zonificació per l´avaluació de la qualitat de l´aire a les Illes Balears
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TAULA DE ZONIFICACIÓ, ESTACIONS FIXES DE CONTROL I CONTAMINANTS
AVALUATS
Zona

Palma
(ES0401)

Resta Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)

Resta Menorca
(ES0410)

Eivissa
(ES0411)

Resta Eivissa –
Formentera
(ES0412)

Estació

Tipus

SO2

NO2

Bellver

S

Foners

U

Sant Joan de Déu

S

×
×
×

×
×
×

La Misericòrdia

U

Parc Bit

S

Sa Pobla

R

Alcúdia

R

Can Llompart

O3

CO

× ×
× ×
×

Benzè

B(a)P

PM10

×

×
×

×
×
×

PM2,5

Metalls

×

×
×

×

R

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×

Sa Vinyeta
d’Inca

S

×

×

×

Hospital Joan
March

R

×

×

×

×

×

Lloseta

R

×

Sant Lluís

S

Pous

U

Maó (EMEP)

×
×

R

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×
×

Ciutadella

S

×

×

×

×

Can Misses

S
U

Torrent

R

×
×
×

×
×
×

×

Dalt Vila

×
×
×

Sant Antoni de
Portmany

S

×

×

×

Taula 2: U: urbana, S: suburbana, R: rural
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LLINDARS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 1
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

Llindar d’avaluació

Valor

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

350 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

125 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes

20 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

500 µg/m3

Valor de referència trentaminutal

100 µg/m3

Valor de referència diari

40 µg/m3

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

200 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la vegetació (suma
d’NO més NO2 expressats en forma d’NO2)

30 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

400 µg/m3

Valor diari recomanat (OMS)

270 µg/m3

Valor anual recomanat (OMS)

8 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

50 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana

25 µg/m3

Valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut
humana

120 µg/m3

Llindar d’informació a la població

180 µg/m3

Llindar d’alerta a la població

240 µg/m3

CO

Valor límit per a la protecció de la salut humana

10 mg/m3

Benzè

Valor límit per a la protecció de la salut humana

6 µg/m3

Benzo(a)pirè

Valor objectiu anual

1 ng/m3

Arsènic

Valor objectiu anual

6 ng/m3

Cadmi

Valor objectiu anual

5 ng/m3

Níquel

Valor objectiu anual

20 ng/m3

Plom

Valor límit per a la protecció de la salut humana

PM10
PM2,5

O3

500 ng/m3

Taula 3: 1 Totes llindars d’avaluació fan referència al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, excepte els valors
d’NH3 recomanats per l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe – Second Edition 2000)
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE SOFRE (SO2)
A l’àmbit de la nostra Comunitat
Autònoma els principals focus
emissors en referència al diòxid de
sofre són les centrals de producció
d’energia elèctrica i l’activitat
portuària.
Les Illes Balears mostren respecte
al diòxid de sofre una excel·lent
qualitat de l’aire ambient, tal i
com queda reflectit en la gràfica
adjunta.
La legislació vigent marca tres
objectius de qualitat respecte a
l’SO2: un valor crític anual per a
≤ 41
Excel·lent
la protecció de la vegetació fixat
42 – 82
Bona
en 20 µg/m3; un valor límit diari
per a la protecció de la salut de
83 – 125
Regular
125 µg/m3, amb 3 superacions
> 125
Dolenta
anuals permeses i, per últim, un
Taula 1: Valors diaris d’SO2 (µg/m3) (P99,2)
valor límit horari per a la protecció
de la salut fixat en 350 µg/m3, que
no es podrà superar en més de 24 ocasions durant l’any. Addicionalment també
s’estableix un llindar d’alerta de 500 µg/m3, el qual s’assoleix si es supera aquest valor
durant tres hores consecutives.
Valors diaris d’SO2 (µg/m3)
(P99,2)

Llegenda

Cap de les estacions de qualitat de l’aire situades a les Illes Balears ha assolit nivells
superiors als descrits anteriorment. En les gràfiques adjuntes es representen els valors
registrats durant l’any 2011.
Respecte als valors diaris, a la gràfica 1 es representen els percentils 99,2 (P99,2)
del conjunt de valors assolits per a totes les estacions. Aquest percentil és el que
estadísticament es correspon amb les tres superacions anuals permeses pel límit diari
per a la protecció de la salut. Un valor del P99,2 de 125 µg/m3 implicaria que no s’han
assolit aquestes tres superacions, que el 99,2% de les dades diàries registrades han
estat inferiors o iguals a 125 µg/m3 i que només un 0,8% dels valors registrats són
superiors a 125 µg/m3, percentatge que es correspon a tres dels 365 dies de l’any.
Com es pot apreciar els valors més alts es corresponen a les estacions de Pous (31
µg/m3), Can Misses (26 µg/m3) i Dalt Vila (23 µg/m3). Aquestes estacions estan molt
influenciades per les estacions de producció d’energia elèctrica i pels ports de les
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ciutats d’Eivissa i Maó, principals activitats emissores de diòxid de sofre.

Gràfica 1: Valors diaris SO2 (P99,2)

Els valors horaris es representen a la gràfica 2 de la pàgina següent en el seu percentil
P99,7 (24 superacions permeses anualment) en la segona gràfica adjunta. Tots els
valors són significativament inferiors als 350 µg/m3 permesos en la legislació, essent
l’estació de Pous a Menorca la que registra el valor més elevat amb 54 µg/m3. Altres
valors significatius són els de Can Misses (52 µg/m3) i Sa Vinyeta d’Inca (44 µg/m3).
Pel que fa referència als valors promig anuals aquests es representen a la gràfica 3
de la pàgina següent i oscil·len entre un valor mínim d’1 µg/m3 assolit a les estacions
situades a l’Hospital Joan March i a Maó (EMEP) i un valor màxim de 8 µg/m3 assolit
a l’estació de Dalt Vila a Eivissa, estació que per la seva tipologia urbana no s’utilitza
en la avaluació de la protecció a la vegetació (en la gràfica a final de pàgina s’han
representat en color gris les estacions no utilitzades per avaluar la protecció a la
vegetació).
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Gràfica 2: Valors horaris SO2 (P99,2)

Gràfica 3: Valors anuals SO2
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La zona Serra de Tramuntana, sense estacions de seguiment pròpies, ha estat avaluada
mitjançant una campanya de qualitat de l’aire efectuada a l’entorn de les Cases
de Menut, al municipi d’Escorca, amb l’estació mòbil propietat de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i per comparació amb els valors assolits en
estacions situades en entorns rurals en les immediacions de la zona i relativament
lliures de punts emissors importants, com per exemple Can Llompart a Pollença o
l’Hospital Joan March a Bunyola.
A la taula 2 se tabulen els resultats relatius a l’SO2 de la citada campanya, efectuada
entre els mesos de maig i setembre de 2011:
Paràmetre 1

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

44 µg/m3

7 µg/m3 (P99,7)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

10 µg/m3

10 µg/m3 (P99,2)

Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes

3 µg/m3

no s’aplica

Taula 2: 1 Informació addicional sobre la campanya:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI123052&id=123052
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AVALUACIÓ DEL SULFUR D’HIDROGEN (SH2)
En l’àmbit de les Illes Balears les
principals fonts emissores d’aquest
contaminant
són
processos
de combustió industrials en
dèficit d’oxigen, abocadors de
fems, plantes de compostatge i
depuradores d’aigües residuals.

Concentració màxima diària
d’SH2 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

Durant l’any 2011 s’ha fet una
avaluació parcial del valors d’immissió per aquest contaminant
mitjançant un dels equips portàtils
de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

Aquesta avaluació s’ha desenvolupat en forma de dues campanyes
realitzades l’edifici Sa Riera (UIB)
14 – 27
Bona
de Palma i a la Planta de Selecció
28 – 40
Regular
d’Envasos de Tirme situada al
> 40
Dolenta
polígon de Can Canut. Per aquest
Taula 1: Concentració màxima diària d’SH2 (µg/m3)
motiu únicament s’han pogut
avaluar les zones de Palma i Resta
de Mallorca, qualificades d’excel·lent, respecte a l’SH2.
Actualment la legislació marca dos objectius de qualitat respecte a l’SH2: un valor
de referència trentaminutal de 100 µg/m3 i un valor de referència diari que no ha de
superar els 40 µg/m3.
A la taula 2 se tabulen els diferents resultats obtinguts en les campanyes realitzades,
mostrant valors baixos que es corresponen amb els esperats degut a que el trànsit no
és una important font emissora d’SH2:
Campanya 1

Dates

Valor trentaminutal
màxim (µg/m3)

Valor diari màxim
(µg/m3)

Sa Riera

29/03/2011
12/08/2011

3

2

Tirme (Can Canut)

07/10/2011
10/01/2012

8

2

Taula 2: 1 Informació addicional sobre les campanyes:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=27998
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE NITROGEN (NO2)
Els principals focus emissors de
diòxid de nitrogen en l’àmbit de
les Illes Balears són el trànsit de
vehicles i les centrals de producció
d’energia elèctrica.

Concentració mitjana anual
d’NO2 (µg/m3)

Llegenda

En relació a l’NO2, únicament el
nucli urbà de Palma mostra uns
nivells de contaminació superiors
als nivells fixats per la legislació
vigent. En la resta del territori de la
Comunitat Autònoma la qualitat
de l’aire és excel·lent.

La legislació actual fixa tres
objectius de qualitat en referència
≤ 13
Excel·lent
l’NO2: un valor crític anual per a
14 – 27
Bona
la protecció de la vegetació de 30
µg/m3 (suma de les concentracions
28 – 40
Regular
d’NO i NO2 expressades en forma
> 40
Dolenta
d’NO2); un valor límit anual per
Taula 1: Concentració mitjana anual d’NO2 (µg/m3)
a la protecció de la salut de 40
µg/m3; i, per últim, un valor límit
horari per a la protecció de la salut de 200 µg/m3, que no es podrà superar més de 18
ocasions durant l’any. Addicionalment s’estableix un llindar d’alerta en 400 µg/m3, el
qual s’assoleix si es supera aquest valor durant tres hores consecutives.
A la gràfica 1 de la pàgina següent es representen el valors anuals mitjans d’NO2
assolits en les diferents estacions del territori de les Illes Balears. Tal i com es pot
apreciar únicament l’estació de Foners a Palma, amb un valor de 42 µg/m3, supera el
límit dels 40 µg/m3 permesos en la legislació vigent, degut principalment per l’elevada
intensitat de trànsit de vehicles en l’entorn de l’estació. La resta d’estacions presenten
una excel·lent o bona qualitat de l’aire ambient i mostren valors que oscil·len entre
els 4 µg/m3 de Sant Antoni de Portmany i els 27 µg/m3 de Sant Joan de Déu. És
importat remarcar que la campanya efectuada amb la unitat mòbil de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l’any 2011 a la ciutat d’Inca va registrar
un valor mitjà d’NO2 de 57 µg/m3, valor que es correspon amb una dolenta qualitat
de l’aire ambient, afectant només a l’interior del nucli urbà d’Inca1.
Addicionalment el valors horàris d’NO2 de Foners registrats durant 2011 representats
a la gràfica 2 de la pàgina següent han estat comparats amb els de la sèrie històrica
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2002-2010. Els resultats es representen en aquestes mateixes pàgines en forma de
gràfics comparatius amb les pautes horària, diària i mensual. Pel que fa referència
a la pauta horària s’observa que els valors, encara que presentin uns valors màxims
diàris més elevats l’any 2011 que el conjunt de dades històriques 2002-2010, són o
molt semblants o inferiors, registrant-se una lleugera baixada en els valors registrats
durant l’any 2010 són habitualment inferiors als valors de la sèrie històrica 20022010.
En referència als valors horaris, aquests es representen a la gràfica 3 en el seu percentil
99,8 (18 superacions anuals permeses). Encara que s’han registrat valors bastant
elevats, el valor del P99,8 no ha superat en cap de les estacions fixes el límit horari de
200 µg/m3. El valor més elevat s’ha assolit a l’estació de Foners (172 µg/m3), amb una
regular qualitat de l’aire respecte aquest paràmetre. La resta de les estacions mostren
valors que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre bona i excel·lent. La
campanya efectuada amb la unitat mòbil a Inca va assolir un valor de 274 µg/m3 amb
una dolenta qualitat de l’aire respecte a aquest paràmetre.

Gràfica 1: Valors anuals NO2
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Gràfica 2

Gràfica 3: Valors horaris NO2 (P99,8)
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Per últim a la gràfica 4 es representen els valors mitjans anuals d’NOx. Els valors de les
estacions que per la seva tipologia urbana no se consideren en l’avaluació del nivell crític
per a la protecció de la vegetació es representen en color gris. Els valors assolits oscil·len
entre els 17 µg/m3 de Bellver i els 4 µg/m3 de l’estació EMEP de Maó.

Gràfica 4: Valors anuals NOx (NO + NO2)

Serra de Tramuntana, zona que no disposa d’estacions pròpies, ha estat avaluada, a
l’igual com s’ha fet en el cas de l’SO2, tenint en consideració la campanya efectuada
amb l’estació mòbil i els valors assolits en altres estacions situades a punts pròxims a
la Serra de Tramuntana i lliures de la presència d’importants focus emissors propers.
A continuació se tabulen els resultats relatius a l’NO2 obtinguts a la citada campanya 2:
Paràmetre

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

75 µg/m3

34 µg/m3 (P99,8)

Valor límit anual per a la protecció de la salut

3 µg/m3

no s’aplica

Valor límit anual per a la protecció de la vegetació

4 µg/m3

no s’aplica

Taula 2: 1 Informació addicional sobre la campanya Inca:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS040571ZI103066&id=103066
Informació addicional sobre la campanya Serra de Tramuntana:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI123052&id=123052
2
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AVALUACIÓ DE L’AMONÍAC (NH3)
En l’àmbit de les Illes Balears les
principals fonts emissores d’aquest
contaminant són les activitats
agrícoles, el tractament de residus
(compostatge, tractament d’aigües
residuals, etc.) i, en menor grau, el
trànsit de vehicles.

Concentració mitjana anual
d’NH3 (µg/m3)

Llegenda

≤3

Excel·lent

4–5

Bona

6–8

Regular

>8

Dolenta

Durant l’any 2011, a l’igual que en el
cas de l’SH2, s’ha fet una avaluació
parcial del valors d’immissió
d’amoníac mitjançant un equip
portàtil.
Aquesta avaluació s’ha desenvolupat en forma de dues campanyes
realitzades l’edifici Sa Riera (UIB)
de Palma i a la Planta de Selecció
d’Envasos de Tirme situada al
polígon de Can Canut.

La legislació no fixa cap objectiu de
qualitat respecte a l’NH3 encara que
obliga a realitzar mesures dels nivells d’immissió en aquest contaminant en almenys
un punt de trànsit intens en les ciutats o nuclis urbans de més de 500.000 habitants.
Taula 1: Concentració mitjana anual d’NH3 (µg/m3)

Encara que la legislació actual no proporcioni cap valor de referència, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) fixa dos criteris d’avaluació de la qualitat de l’aire per
a l’amoníac: un valor diari de 270 µg/m3 i un valor anual de 8 µg/m3, valors que
s’han tingut en consideració per a l’avaluació de la qualitat de l’aire respecte a aquest
contaminant.
Seguidament a la taula 2 se tabulen els diferents resultats obtinguts en les campanyes
realitzades, que presenten uns valors bastant baixos:
Campanya 1
Sa Riera
Tirme (Can Canut)

Dates
29/03/2011
12/08/2011
07/10/2011
10/01/2012

Valor promig
campanya (µg/m3)

Valor diari màxim
(µg/m3)

<1

3

Valors anul·lats per motius tècnics

Taula 2 :1 Informació addicional sobre les campanyes:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=27998
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AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM10)
S’anomenen PM10 a les partícules
sòlides en suspensió de diàmetre
menor a 10 µm. El seu principal
origen és l’activitat antropogènica
(trànsit rodat, processos de combustió, obres, resuspensió del sòl,
etc.) però també existeix una importat contribució d’origen natural
com per exemple l’arrossegament
de pols sahariana pel vent des del
nord d’Àfrica, efecte molt habitual
en tota la mediterrània.

Concentració mitjana anual
de PM10 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

Pel que fa referència a les partícules
PM10, les Illes Balears mostren
en tot el seu territori una bona
qualitat de l’aire ambient.

Actualment la legislació fixa dos criteris per a l’avaluació de la qualitat
> 40
Dolenta
de l’aire en aquest paràmetre: un
Taula 1: Concentració mitjana anual de PM10 (µg/m3)
valor límit anual per a la protecció
3
de la salut de 40 µg/m i un valor límit diari per a la protecció de la salut de 50 µg/m3,
que no es podrà superar més de 35 ocasions per any.
28 – 40

Regular

A la gràfica 1 es representen els valors promig anuals de totes les estacions del
territori de la Comunitat Autònoma, valors compresos entre els 13 i els 26 µg/m3 que
es corresponen amb una bona qualitat de l’aire ambient.
Pel que fa referència al valor límit diari per a la protecció de la salut, a la gràfica 2
es representa el percentil 90,4 dels valors diaris registrats en les diferents estacions
(35 superacions anuals permeses). Les estacions assoleixen valors situats entre els 20
µg/m3 de Maó (EMEP) i els 34 µg/m3 registrats tant a Foners com a Ciutadella, valors
que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre bona i regular.
Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades obtingudes durant la campanya
de qualitat de l’aire efectuada a les Cases de Menut (Escorca) i les dades registrades
en altres estacions properes a la zona com les estacions de Can Llompart (15 µg/m3
de promig anual) i Hospital Joan March (17 µg/m3 de promig anual).
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Gràfica 1: Valors anuals PM10

Gràfica 2: Valors diaris PM10 (P90,4)
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A continuació se tabulen els resultats obtinguts durant la citada campanya:
Paràmetre 1

Valor registrat

Valor referència

Valor límit diari per a la protecció de la salut

25 µg/m3

20 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut

14 µg/m3

no s’aplica

Taula 2: 2 Informació addicional sobre la campanya Serra de Tramuntana:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI123052&id=123052

AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM2,5)
Les partícules PM2,5 (aquelles
que tenen un diàmetre inferior
a 2,5 µm) tenen el seu principal
origen en les mateixes activitats
antropogèniques que les partícules
PM10.

Concentració mitjana anual
de PM2,5 (µg/m3)

Llegenda

≤8

Excel·lent

9 – 17

Bona

18 – 25

Regular

> 25

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual de PM2,5 (µg/m3)

L’estudi per separat dels dos tipus
de partícules es deu principalment
a la major perillositat que presenten les partícules quan més petita
és la seva mida degut a la major
profunditat a la que poden penetrar
dins el tracte respiratori, podent
les partícules PM2,5 travessar
els alvèols pulmonars i arribar
al torrent sanguini. Aquestes
partícules poden ser un vehicle
per al transport de contaminants
tals com hidrocarburs aromàtics
policíclics o metalls pesants.

La qualitat de l’aire a l’illa de Mallorca en referència a les partícules PM2,5 pot ser
qualificada de bona, excepte en Serra de Tramuntana que tant pot ser qualificada de
bona com d’excel·lent. Les illes de Menorca, Eivissa i Formentera no han pogut ser
avaluades per no disposar d’analitzadors d’aquest contaminant en les seves estacions.
La legislació actualment fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut de
25 µg/m3. Addicionalment s’estableix un valor límit anual per a la protecció de la
salut, actualment en fase I d’implantació. Aquest valor límit és variable, disminuint
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cada any, fins arribar als 25 µg/m3 l’any 2015. Per l’any 2011 està fixat en 28 µg/m3.
S’ha utilitzat el valor objectiu anual per avaluar la qualitat de l’aire respecte al PM2,5
per ser aquest el criteri més restrictiu en l’actualitat.
Els valors promig assolits oscil·len entre els 8 µg/m3 registrats en l’Hospital Joan
March i els 14 µg/m3 registrats als jardins de La Misericòrdia a Palma.

Gràfica 1: Valors anuals PM2,5
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AVALUACIÓ DE L’OZÓ (O3)

Valors octohoraris (µg/m3)
(P93,2)

Llegenda

≤ 40

Excel·lent

41 – 80

Bona

81 – 120

Regular

A diferència d’altres contaminants
descrits anteriorment l’ozó és
un contaminant secundari. Això
vol dir que l’ozó no és emès
directament a l’atmosfera sinó que
es forma per l’acció de la radiació
solar i la temperatura sobre altres
contaminants primaris anomenats
precursors, que reaccionen amb
l’oxigen atmosfèric per forma ozó.
Un dels principals precursors és el
diòxid de nitrogen (NO2), degut
a la seva presència en emissions
tant en el trànsit rodat com en
tots els processos industrials que
impliquin una combustió: centrals
termoelèctriques, incineració de
residus, calderes de calefacció, etc.

> 120

Dolenta

També és important remarcar

que no tots els precursors de l’ozó
tenen un origen antropogènic,
essent per exemple la vegetació un important focus emissor de composts orgànics
volàtils naturals que poden tenir un considerable paper com a precursors. A més de
l’ozó fotoquímic també s’ha de tenir present que les tempestes elèctriques són una
importat font natural de producció d’ozó degut a l’elevat voltatge que es produeix i
que facilita l’oxidació de l’oxigen atmosfèric a ozó.
Taula 1: Valors octohoraris (µg/m ) (P93,2)
3

Pel seu origen fotoquímic, l’ozó mostra una variabilitat estacional molt més marcada
que altres contaminants, produint-se els valors màxims durant les estacions de
primavera i estiu i coincidint amb les hores de màxima intensitat de radiació solar.
La qualitat de l’aire de les Illes Balears pot ser qualificada, pel que fa referència a l’O3,
de regular a dolenta.
L’actual legislació fixa un valor objectiu octohorari (mitjanes horàries de concentracions
durant vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana de 120 µg/m3,
estant permeses 25 superacions anuals. Addicionalment es fixen uns llindars horaris
d’informació i alerta en 180 i 240 µg/m3 respectivament.
En la gràfica 1 es pot consultar el percentil 93,2 (25 superacions anuals permeses)
dels valors registrats en l’àmbit de la nostra comunitat. Aquests estan compresos
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entre els 88 µg/m3, a l’estació de Foners i els 129 µg/m3, a Sant Antoni de Portmany.
Encara que aquests valors siguin elevats són els esperats en indrets d’elevada intensitat
de radiació solar, com és el cas de la Mediterrània durant els mesos de primaveraestiu.
Com en els casos anteriors, Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades
obtingudes durant la campanya de qualitat de l’aire efectuada a les Cases de Menut
(Escorca) i les dades registrades en altres estacions properes a la zona.
La campanya va assolir un valor objectiu per a la protecció de la salut de 145 µg/m3
en el P93,2, valor que es correspon amb una dolenta qualitat de l’aire respecte a l’ozó 1.
Durant l’any 2011 no s’han assolit en cap moment els llindars d’informació o alerta
a la població.

Gràfica 1: Valors octohoraris O3 (P93,2)

Informació addicional sobre la campanya Serra de Tramuntana:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI123052&id=123052
1
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AVALUACIÓ DEL MONÒXID DE CARBONI (CO)
El monòxid de carboni té el seu
origen en la combustió incompleta
(defecte d’oxigen) de combustibles
en processos industrials i en el
trànsit rodat de vehicles, essent
el segon quantitativament deu
vegades més important que el
primer dins l’àmbit de les Illes
Balears.

Concentració octohorària
diària màxima (mg/m3)

Llegenda

≤ 3,3

Excel·lent

3,4 – 6,6

Bona

6,7 – 10,0

Regular

> 10,0

Dolenta

Taula 1: Concentració octohorària diària màxima (mg/m3)

necessari avaluar la qualitat de l’aire.

Per aquest motiu la Comunitat
Autònoma únicament disposa
d’analitzador de CO a les estacions
fixes de Foners i Parc de Bellver
a Palma i a l’estació mòbil de la
Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat, amb la finalitat per
un costat d’avaluar l’impacte del
trànsit intens de Palma en relació
a aquest contaminant i per altre
costat de fer campanyes puntuals
en altres indrets on pugui ser

Tal i com queda reflectit a la gràfica la qualitat de l’aire respecte al monòxid de
carboni és excel·lent.
L’actual legislació estableix un valor límit octohorari per a la protecció de la salut en
10 mg/m3 (màxima diària dels promitjos octohoraris).
A la gràfica 1 es representen els màxims octohoraris registrats per les estacions de
Foners i Parc de Bellver. S’observa que els valors assolits són molt inferiors al valor
límit legislat.
Les zones que no presenten analitzador de monòxid de carboni han estat avaluades
per comparació amb els valors de Foners o Bellver i fent la suposició que aquests són
superiors als valors que es pugin registrar en qualsevol altre indret de les Illes Balears.
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Gràfica 1: Valors octohoraris CO
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AVALUACIÓ DEL BENZÈ
Tal i com succeeix en el cas del
monòxid de carboni, el principal
focus emissor de benzè a les Balears
és el trànsit de vehicles automòbils,
de tal forma que els únics punts
de control dels que es disposa
són l’estació de Foners a Palma i
l’estació mòbil de la Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat.

Concentració mitjana anual
(µg/m3)

Llegenda

≤ 1,7

Excel·lent

1,8 – 3,3

Bona

3,4 – 5,0

Regular

> 5,0

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual (µg/m3)

amb una excel·lent qualitat de l’aire ambient.

La qualitat de l’aire ambient en
referència a aquest paràmetre es
pot considerar excel·lent en l’àmbit
de les Illes Balears, tal i com queda
reflectit en la gràfica adjunta.
Actualment la legislació únicament
fixa un valor límit per a la protecció
de la salut de 5 µg/m3.
L’estació de Foners va assolir
durant l’any 2011 un valor promig
d’1,1 µg/m3 valor que s’associa

Diverses campanyes efectuades durant els últims anys es poden utilitzar com a
referència del nivell de qualitat de l’aire a la resta de les zones de les Illes Balears. Tal i
com es pot apreciar en la taula 2, els valors promitjos assolits per aquestes campanyes
permetrien qualificar la qualitat de l’aire en la resta de zones de les Illes Balears com
excel·lent.

102

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Gràfica 1: Valors anuals benzè

Campanya1

Dates

Tipus d’àrea

Valor promig
(µg/m3)

Felanitx

10/02/2009
23/03/2009

Fons urbà

0,6

Sant Joan de Labritja

08/05/2010
17/06/2010

Fons regional

0,1

Manacor

04/11/2010
07/02/2011

Trànsit urbà

1,1

Serra de Tramuntana

01/05/2011
22/09/2011

Forns regional

0,1

Taula 2: 1 Informació addicional sobre les campanyes de qualitat de l’aire:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=3257

103

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

AVALUACIÓ DEL BENZO(A)PIRÈ
Els principals focus emissors de
benzo(a)pirè, contaminant amb
propietats cancerígenes, a les
Illes Balears són els processos de
combustió de matèria orgànica
a baixa temperatura i amb
deficiència d’oxigen: crema de
biomassa, incineració de residus,
trànsit de vehicles, etc.
Durant l’any 2011 es varen realitzat
mesures habituals únicament en
les estacions de Foners i Parc de
Concentració mitjana anual
Llegenda
3
Bellver a Palma, i Hospital Joan
(ng/m )
March a Resta de Mallorca; amb
≤ 0,33
Excel·lent
la finalitat de disposar de dades
d’un lloc especialment influenciat
0,34 – 0,67
Bona
per la presència de trànsit intents
0,68 – 1,00
Regular
de vehicles per una banda (Foners)
> 1,00
Dolenta
i d’uns indrets relativament nets i
3
Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m )
poc contaminats per l’altra (Bellver
i Hospital Joan March).
Les poques dades de què es disposa fan que únicament es pugui avaluar la qualitat
de l’aire a les zones de Palma i Resta de Mallorca, assolint aquestes una excel·lent
qualitat de l’aire ambient.
Actualment la legislació fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut
d’1 ng/m3 a ser complert a partir de l’1 de gener de 2013.
Segons es pot comprovar en la gràfica 1, els nivells d’immissió assolits durant l’any
2011 han estat molt baixos: 0,05 ng/m3 a l’estació de Foners, 0, 05 ng/m3 a l’estació de
Parc de Bellver i 0,03 ng/m3 a Hospital Joan March, valors molt més semblants entre
ells al que es podia esperar si es tenen en consideració les diferències en la densitat de
trànsit de vehicles entre els entorns d’ubicació de cadascuna de les estacions.
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Gràfica 1: Valors anuals benzo(a)pirè
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AVALUACIÓ DELS METALLS (Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom)
Les principals fonts emissores de
metalls a les Illes Balears són la
producció d’energia elèctrica i el
trànsit en el seus tres aspectes: per
carretera, marítim i aeri; en ambdós
casos degut a l’ús de combustibles.
És importat remarcar que el
transport per carretera també
influeix en els nivell d’immissió
per metalls degut a l’erosió dels
pneumàtics amb l’asfalt de les
carreteres.
Concentració mitjana anual (ng/m3)

Llegenda

As

Cd

Ni

Pb

≤ 2,00

≤ 1,67

≤ 6,67

≤ 165

Excel·lent

2,01 – 4,00

1,68 – 3,33

6,67 – 13,3

166 – 330

Bona

4,01 – 6,00

3,34 – 5,00

13,4 – 20,0

331 – 500

Regular

> 6,00

> 5,00

> 20,0

> 500

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m )
3

De tots els metalls avaluats el plom
és el més important. La principal
font emissora de plom a l’atmosfera
ha estat durant anys el trànsit de
vehicles degut a la presència d’aquest
contaminant en els combustibles
utilitzats en automoció, encara que
aquest impacte ha anat disminuint
des de la utilització de combustibles
sense plom.

Com es pot comprovar a les taules adjuntes, la qualitat de l’aire en les Illes Balears ha
estat durant l’any 2011 excel·lent pel que fa referència a aquests contaminants:
As
(ng/m3)

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

Pb
(ng/m3)

Palma
(ES0401)

Bellver

0,66

0,08

2,30

4,13

Foners

0,99

0,08

2,64

3,40

Resta de Mallorca
(ES0413)

Hospital Joan
March

0,59

0,23

2,77

2,03

Taula 2
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CONCLUSIONS
Per a una àmplia majoria de contaminants: diòxid de sofre (SO2), sulfhídric (SH2),
diòxid de nitrogen (NO2), amoníac (NH3), monòxid de carboni (CO), benzè, benzo(a)
pirè i metalls la qualitat de l’aire ha oscil·lat entre excel·lent i bona. Únicament en el
cas de dos contaminants com són les partícules en suspensió PM10 i l’ozó (O3) s’han
obtingut valors entre regulars i dolents, a més del valor mitjà anual d’NO2 a la zona
de Palma que assoleix una qualitat de l’aire qualificada com a dolenta, superant el
valor legislatiu permès. De forma global, els valors registrats són molt semblants als
dels altres anys.
És interessant remarcar que durant l’any 2011 s’han efectuat campanyes de seguiment
de la qualitat de l’aire a la zona de Serra de Tramuntana, fet que ens ha permès avaluar
aquesta zona de forma directa en un important nombre de contaminants; i al nucli
urbà d’Inca inclòs dins la zona Resta de Mallorca però presentant característiques
diferents que fan que sigui important fer un seguiment específic de la seva qualitat
de l’aire. En nucli urbà d’Inca, tal i com s’ha explicat anteriorment en l’informe, ha
mostrat una superació del valor mitjà anual d’NO2.
Les Illes Balears presenten pel que fa referència a la qualitat de l’aire, tres problemes
històrics:
elevats nivells d’òxids de nitrogen a ciutat de Palma, deguts principalment al trànsit
de vehicles
alts nivells d’ozó durant els mesos d’estiu, per motiu dels elevats nivells d’insolació i
l’efecte de la llum solar sobre altres contaminants antropogènics
elevats nivells de partícules en suspensió, degut principalment a episodis d’intrusió de
pols sahariana
Durant l’any 2011 el nivell anual d’NO2 a Palma va ser de 42 µg/m3, igual al registrat
durant l’any 2010, superant per segon any consecutiu el llindar anual legislat de 40
µg/m3. La superació d’aquest llindar pot ser deguda a factors diversos, com per
exemple una meteorologia no tant favorable que a altres anys amb menys pluges que
altres anys o al progressiu increment del parc de vehicles amb combustible diesel. Les
superacions registrades durant els anys 2010 i 2011 impliquen l’elaboració un nou Pla
de Millora de la Qualitat de l’aire de Palma durant l’any 2012.
Pel que fa referència a l’ozó, a les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos
d’estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut fixat
en 120 µg/m3, amb màxims octohoraris registrats de l’ordre de 140 µg/m3. Durant
l’any 2011 s’han assolit valors lleugerament inferiors als de l’any passat, registrant la
majoria de les zones una qualitat de l’aire de regular. El valor objectiu anteriorment
esmentat permet fins a 25 superacions anuals en un promig de tres anys. En la

107

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

avaluació efectuada en el present informe únicament s’han tingut en consideració les
dades corresponents a l’any 2011 i no s’han efectuat promitjos triennals. De tal forma
que es pot comprovar que només una de les estacions de les Illes Balears ha assolit
més de 25 superacions d’aquest llindar durant l’any 2011: Sant Antoni de Portmany a
Eivissa, encara que pràcticament totes les estacions excepte Foners a Palma assoleixen
valors pròxims a la superació del valor objectiu. Com el valor objectiu és d’obligat
compliment a partir de l’1 de gener de 2010, les superacions registrades durant els
anys 2010 i 2011 no impliquen la immediata elaboració d’un pla de millora de qualitat
de l’aire respecte a l’ozó ja que el primer trienni englobarà els anys 2010-2012.
Els nivells de partícules PM10 durant el 2011 varen ser semblants als valors de 2010.
Climatològicament durant l’any 2011 a Mallorca va ser menys plujós que els últims
anys, fet que fa que les dades registrades a Mallorca han estat globalment un poc més
altes que les que es registraren l’any 2010. En canvi Menorca i a les Pitiüses, al haver
mostrat una climatologia semblant a l’any passat, presenten dades molt semblants
a les registrades l’any 2010. Durant el 2011 no s’han produït episodis africans de
considerable importància.
Palma, 27 de juny de 2012
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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Informe

2012
INFORME QUALITAT AIRE ILLES BALEARS 2012
Actualment la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori disposa d’un total
de set estacions de vigilància i control de la qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears.
Tres d’elles estan situades a Palma, una al carrer Foners, una segona al Parc de Bellver
i la tercera als jardins de La Misericòrdia. La quarta es troba ubicada al municipi
de Ciutadella a Menorca, i la cinquena es situa a Sant Antoni de Portmany, a l’illa
d’Eivissa. Per últim se disposa de dues estacions mòbils, el que permet utilitzar-les en
qualsevol indret de les Illes Balears.
A més de les estacions pròpies, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
rep les dades dels diferents punts de mesura establerts per certes empreses, les
activitats de les quals fan necessari el control de la qualitat de l’aire al seu voltant.
Addicionalment també es reben les dades de l’estació del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient situada a Maó, associada a la xarxa EMEP (European
Monitoring and Evaluation Prgramme) amb la finalitat de mesurar els nivells de
contaminació de fons regional.
Resumint, la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire de les Illes Balears
disposa de:
• Les set estacions pròpies de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori
• Les onze estacions situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca,
Menorca i Eivissa
• Les dues estacions, una fixa situada a l’Hospital Joan March i una mòbil, de la
planta incineradora de residus de Mallorca
• L’estació de la fàbrica de ciment de Lloseta
• L’estació EMEP de Maó
La Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera
més neta, estableix els principis i obligacions sobre aquesta qüestió substituint
a l’anterior normativa vigent (Directives 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE i
2002/3/CE) dins l’àmbit europeu. D’altra banda tenim la Directiva 2004/107/CE
relativa a l’arsènic, cadmi, mercuri, níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics a
l’aire ambient. Aquestes directives s’han transposat a la legislació espanyola mitjançant
el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Segons la normativa esmentada abans s’ha realitzat una sèrie d’actuacions en matèria
de qualitat de l’aire d’acord amb els següents criteris:
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• Seguiment dels diferents objectius de qualitat per a cadascú dels contaminants
descrits en la legislació
• Zonificació del territori de la Comunitat Autònoma, tenint en compte la
presència d’aglomeracions urbanes, de focus emissors importants, valors
històrics d’immissió, etc., en la qual s’efectuarà el seguiment dels objectius de
qualitat descrits en el punt anterior
Pel que fa referència al seguiment dels objectius, la legislació actual fixa una sèrie de
paràmetres (llindars, valors objectius, valors crítics), per diferents períodes (anuals,
diaris, horaris), tant per a la protecció de la salut com per a la protecció de la vegetació
o dels ecosistemes. En el present informe, encara que s’avaluen tots els paràmetres
legislativament establerts, i amb la finalitat d’avaluar de forma unívoca la qualitat
de l’aire per a cadascú d’aquests paràmetres, s’ha pres el següent criteri de prioritat:
• Qualsevol paràmetre fixat per a la protecció de la salut abans que qualsevol
paràmetre per avaluar la protecció de la vegetació i/o els ecosistemes
• Paràmetres de major període d’avaluació abans que els paràmetres d’inferior
període d’avaluació; és a dir, valors anuals abans que valors diaris i aquests
abans que valors horaris
L’avaluació d’aquests objectius es realitza comparant el nivell d’immissió assolit per
a cada paràmetre estudiat amb el llindar establert legislativament segons la taula
adjunta:
Valor assolit (VA) en funció del valor de
referència legislatiu (VRL)

Qualitat de l’aire

VA ≤ (1/3)VRL

Excel·lent

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Bona

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Dolenta

Taula 1: Valor assolit (VA) en funció del valor de referència legislatiu (VRL)

Així, per exemple, per poder qualificar d’excel·lent la qualitat de l’aire per a un criteri
legislatiu determinat, els valors d’immissió assolits han de ser inferiors a una tercera
part del valor de referència legislativament establert.
Respecte a la zonificació del territori avaluat, l’actual inclou els nuclis urbans de
Palma (zona ES0401), Maó (zona ES0409) i Eivissa (zona ES0411). Seguidament,
es considera la resta de l’illa de Mallorca (zona ES0413). Finalment, se separaren les
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zones d’atmosfera tradicionalment més netes: Serra de Tramuntana (zona ES0402)
a Mallorca, la resta de l’illa de Menorca (zona ES0410) i la resta d’Eivissa juntament
amb la totalitat de l’illa de Formentera (zona ES0412). D’aquesta manera les Illes
Balears apareixen classificades en set zones.
El resultat assolit es mostra en el següent mapa de zonificació de les Illes Balears on
s’ubiquen les estacions de control de qualitat de l’aire:

Imatge 1: Zonificació per l´avaluació de la qualitat de l´aire a les Illes Balears
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TAULA DE ZONIFICACIÓ, ESTACIONS FIXES DE CONTROL I CONTAMINANTS
AVALUATS
Zona

Palma
(ES0401)

Resta Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)

Resta Menorca
(ES0410)

Eivissa
(ES0411)

Resta Eivissa –
Formentera
(ES0412)

Estació

Tipus

SO2

NO2

Bellver

S

Foners

U

Sant Joan de Déu

S

×
×
×

×
×
×

La Misericòrdia

U

Parc Bit

S

Sa Pobla

R

S’Albufera

R

Can Llompart

R

Sa Vinyeta d’Inca

O3

CO

× ×
× ×
×

Benzè

B(a)P

PM10

×
×
×

×

PM2,5

Metalls

×

×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

S

×
×
×
×
×

Hospital Joan
March

R

×

×

×

Lloseta

R

Sant Lluís

S

Pous

U

Maó (EMEP)

×
×

×
×
×

×

×
×

×

×
×
×
×

×

R

×
×
×

×
×
×

×
×
×

Ciutadella

S

×

×

×

×

Can Misses

S

Torrent

R

×
×
×

×

U

×
×
×

×

Dalt Vila

×
×
×

×

×

Sant Antoni de
Portmany

S

×

×

×

×

Taula 2: U: urbana, S: suburbana, R: rural
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LLINDARS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 1
Contaminant

SO2

SH2

NO2

Llindar d’avaluació

Valor

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

350 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

125 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes
Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

500 µg/m3

Valor de referència trentaminutal

100 µg/m3

Valor de referència diari

40 µg/m3

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

200 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la vegetació (suma
d’NO més NO2 expressats en forma d’NO2)

30 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

NH3
PM10
PM2,5
O3
CO
Benzè
Benzo(a)pirè
Arsènic
Cadmi
Níquel
Plom

20 µg/m3

Valor diari recomanat per a la protecció de la vegetació
(OMS)
Valor anual recomanat per a la protecció de la vegetació
(OMS)

400 µg/m3
270 µg/m3
8 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

50 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana

25 µg/m3

Valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut
humana

120 µg/m3

Llindar d’informació a la població

180 µg/m3

Llindar d’alerta a la població

240 µg/m3

Valor límit octohorari per a la protecció de la salut humana

10 mg/m3

Valor límit per a la protecció de la salut humana

6 µg/m3

Valor objectiu anual

1 ng/m3

Valor objectiu anual

6 ng/m3

Valor objectiu anual

5 ng/m3

Valor objectiu anual

20 ng/m3

Valor límit per a la protecció de la salut humana

500 ng/m3

Taula 3: 1 Totes llindars d’avaluació fan referència al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, excepte els valors
d’NH3 recomanats per l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe – Second Edition 2000 http://www.euro.who.
int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/who-air-quality-guidelinesfor-europe,-2nd-edition,-2000-cd-rom-version)
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE SOFRE (SO2)

Valors diaris d’SO2 (µg/m3)
(P99,2)

Llegenda

≤ 41

Excel·lent

42 – 82

Bona

A l’àmbit de la nostra Comunitat
Autònoma els principals focus
emissors en referència al diòxid de
sofre són les centrals de producció
d’energia elèctrica i l’activitat
portuària. A més de les fonts
emissores d’origen antropogènic,
s’han de tenir en consideració les
emissions de dimetilsulfur (DMS)
per part de les algues al mar
Mediterrani com una font natural
de diòxid de sofre a l’atmosfera (el
DMS evoluciona en l’atmosfera per
oxidació produint SO2).

Les Illes Balears mostren respecte
al diòxid de sofre una excel·lent
qualitat de l’aire ambient, tal i
83 – 125
Regular
com queda reflectit en la gràfica
> 125
Dolenta
adjunta. La legislació vigent marca
Taula 1: Valors diaris d’SO2 (µg/m3) (P99,2)
tres objectius de qualitat respecte a
l’SO2: un valor crític anual per a la
3
protecció de la vegetació fixat en 20 µg/m ; un valor límit diari per a la protecció de
la salut de 125 µg/m3, amb 3 superacions anuals permeses i, per últim, un valor límit
horari per a la protecció de la salut fixat en 350 µg/m3, que no es podrà superar en més
de 24 ocasions durant l’any. Addicionalment també s’estableix un llindar d’alerta de
500 µg/m3, el qual s’assoleix si es supera aquest valor durant tres hores consecutives.
Les gràfiques 1, 2 i 3 (pag 118) es mostren els valors registrats durant l’any 2012.
Cap de les estacions de qualitat de l’aire situades a les Illes Balears ha assolit nivells
superiors als descrits anteriorment.
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Gràfica 1: Valors diaris SO2 (P99.2)

Gràfica 2: Valors horaris SO2 (P99.7)
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Gràfica 3: Valors anuals SO2

Respecte als valors diaris, a la gràfica 1 de la pàgina anterior es representen els
percentils 99,2 (P99,2) del conjunt de valors assolits per a totes les estacions. Aquest
percentil és el que estadísticament es correspon amb les tres superacions anuals
permeses pel límit diari per a la protecció de la salut. Un valor del P99,2 de 125 µg/m3
implicaria que no s’han assolit aquestes tres superacions, que el 99,2% de les dades
diàries registrades han estat inferiors o iguals a 125 µg/m3 i que només un 0,8% dels
valors registrats són superiors a 125 µg/m3, percentatge que es correspon a tres dels
365 dies de l’any. Com es pot apreciar els valors més alts es corresponen a les estacions
de Dalt Vila (36 µg/m3), Pous (21 µg/m3) i Can Misses (26 µg/m3). Aquestes estacions
estan molt influenciades per les estacions de producció d’energia elèctrica i pels
ports de les ciutats d’Eivissa i Maó, principals activitats emissores de diòxid de sofre.
Els valors horaris es representen a la gràfica 2 de la pàgina anterior en el seu percentil
P99,7 (24 superacions permeses anualment) en la primera gràfica a la pàgina anterior.
Tots els valors són significativament inferiors als 350 µg/m3 permesos en la legislació,
essent l’estació de Dalt Vila a Eivissa la que registra el valor més elevat amb 61 µg/m3.
Les estacions de S’Albufera amb 51 µg/m3 i Torrent 34 µg/m3 també mostren valors
remarcables.
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Pel que fa referència als valors mitjans anuals, aquests es representen a la gràfica 3
de la pàgina anterior i oscil·len entre un valor mínim d’1 µg/m3 assolit a l’estació de
Maó (EMEP) i un valor màxim de 9 µg/m3 assolit a l’estació de Dalt Vila a Eivissa,
estació que per la seva tipologia urbana no s’utilitza en la avaluació de la protecció a
la vegetació (en la gràfica a final de pàgina anterior s’han representat en color gris les
estacions no utilitzades per avaluar la protecció a la vegetació).
La zona Serra de Tramuntana, sense estacions de seguiment pròpies, ha estat avaluada
per comparació amb els valors assolits en estacions situades en entorns rurals en les
immediacions de la zona, com per exemple Can Llompart a Pollença o l’Hospital Joan
March a Bunyola.
Estudi de tendències en les pautes urbana, suburbana i regional.
Addicionalment a l’estudi de les dades d’immissió corresponents a l’any 2012 respecte
als llindars legislatius, s’ha efectuat un estudi de tendències per a tots els contaminants
comparant els valors de l’any 2012 de les diferents estacions de seguiment de la
qualitat de l’aire a les Illes Balears amb els valors globals disponibles (mesurats entre
els anys 2000 i 2012) i segregats per tipus d’estació: urbana, suburbana i regional. Per
a tots aquets tipus d’estació s’ha calculat una pauta típica amb els valors d’immissió
assolits per diverses estacions de les Illes Balears entre els anys 2000 i 2012, assignant
un pes específic diferent a cada estació segons la població que representa.
Les tres primeres gràfiques de la taula 2 mostren l’evolució dels nivells d’immissió
de les pautes urbana, suburbana i regional pel contaminant SO2 en el seu percentil
99. En les tres gràfiques s’observa clarament un descens, petit però gradual dels
esmentats nivells. Aquest descens és en bona part degut a la regulació dels nivells de
sofre en diversos tipus de combustibles i a la posada en funcionament d’un sistema
de desulfuració en la central tèrmica d’Alcúdia.
Pauta urbana

Pauta suburbana

Taula 2: Tendències en els nivells d’SO2 (P99)
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Gràfica 4

Gràfica 5

La gràfica 4 mostra la pauta d’SO2 d’una estació urbana model de les Illes Balears
i la comparació amb els valors assolits durant l’any 2012 en totes les estacions
urbanes de l’arxipèlag: Foners a Palma, Pous a Maó i Dalt Vila a Eivissa. Les
característiques més importants a destacar a la gràfica serien les següents:
a. Generalment la pauta urbana està molt influenciada pel transit de vehicles
a l’interior del nucli urbà de la ciutat, al no ser aquest una font emissora
important d’SO2, tots els valors assolits podrien ser avaluats com baixos o
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molt baixos, amb uns valors mitjans màxims inferiors a 15 µg/m3 en el pitjor
dels casos
b. Destaquen significativament els valors de Dalt Vila, molt influenciada per
la central tèrmica d’Eivissa, estació que mostra una pauta estacional molt
marcada, mostrant els valors màxims d’immissió durant els mesos d’estiu i
que es corresponen amb els de màxima producció d’energia elèctrica
c. Al llarg del dia s’observa de Dalt Vila i Pous mostren una pauta horària molt
semblant, per contra la pauta horària de Foners i la corresponent a una típica
estació urbana són molt diferents a la mostrada per les dues primeres estacions
La gràfica 5 de la pàgina anterior mostra la comparació entre els valors d’una estació
suburbana típica entre els anys 2000 i 2012 amb els valors de les diferents estacions
qualificades com suburbanes a les Illes Balears, mostra els següents resultats:
a. Generalment els valors són semblants als assolits en una estació de tipologia
urbana, senyal que el trànsit de vehicles no afecta de forma significativa als
valors d’immissió d’SO2
b. Bellver i Can Misses presenten uns valors bastant més elevats que la resta de les
estacions, Bellver influenciat pel trànsit de vehicles pesants al Passeig Marítim
de Palma i per l’activitat portuària, Can Misses per la central de producció
d’energia elèctrica d’Eivissa
c. Les diferents estacions presenten pautes horàries molt diferents segons el tipus
d’emissions predominants a l’entorn: activitat portuària, trànsits de vehicles
pesants, producció d’energia elèctrica, etc
d. La comparació dels valors de Bellver de 2012 amb els valors de pauta suburbana
típica (molt influenciada pels valors de Bellver degut al pes específic que la
població de Palma dóna a aquesta estació) assenyala que els valors de 2012
són una mica superiors que els assolits durant els anys anteriors
e. Els valors de fons regional, segona de gràfca 6 de la pàgina següent, són tant
baixos que estan molt propers al límit de quantificació dels equips analítics. Sa
Pobla mostra uns valors superiors als típics en un fons regional balear, mentre
que l’Hospital Joan March mostra uns valors lleugerament inferiors. De totes
formes s’ha de remarcar que les diferències entre elles són molt petites (de
pocs micrograms per metre cúbic).
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Gràfica 6

AVALUACIÓ DEL SULFUR D’HIDROGEN (SH2)

En l’àmbit de les Illes Balears les
principals fonts
emissores d’aquest contaminant
són processos industrials en
dèficit d’oxigen: abocadors de
fems, plantes de compostatge i
depuradores d’aigües residuals.

Concentració màxima diària
d’SH2 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

28 – 40

Regular

> 40

Dolenta

Taula 1: Concentració màxima diària d’SH2 (µg/m3)
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Actualment la legislació marca
dos objectius de qualitat respecte
a l’SH2: un valor de referència
trentaminutal de 100 µg/m3 i un
valor de referència diari que no ha
de superar els 40 µg/m3.
Durant l’any 2012 s’ha fet una avaluació parcial del valors d’immissió
per a aquest contaminant en forma
de diverses campanyes realitzades
per part de TIRME a Palmanyola,
Es Garrovers i per part de la
Conselleria d’Agricultura, Medi
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Ambient i Territori a les instal·lacions de la zona 1 a Son Reus. La campanya realitzada
a Son Reus1 no es considera vàlida per avaluar la qualitat de l’aire de la zona Resta de
Mallorca, degut a que no es consideren representatives d’una zona majoritàriament
rural i a la influència de les emissions difuses presents a la zona. Per aquest motiu
únicament s’han utilitzat les campanyes efectuades per TIRME per avaluar la zona de
Resta de Mallorca, restant qualificada d’excel·lent respecte a l’SH2.
Seguidament a la taula 2 se tabulen els diferents resultats obtinguts en les diferents
campanyes realitzades:
Campanya

Dates

Valor trentaminutal
màxim (µg/m3)

Valor diari màxim
(µg/m3)

Palmanyola 1

11/01/2012
08/03/2012

4

2

Palmanyola 2

06/07/2012
29/08/2012

3

2

Es Garrovers 1

10/03/2012
17/05/2012

7

3

Es Garrovers 2

30/08/2012
22/10/2012

3

6

Son Sardina 1

18/05/2012
05/07/2012

3

1

Son Sardina 2

26/10/2012
02/01/2013

35

2

Taula 2: 1 Informació addicional sobre la campanya a Son Reus:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00001113.pdf&idsite=0
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE NITROGEN (NO2)
Els principals focus emissors de
diòxid de nitrogen en l’àmbit de
les Illes Balears són el trànsit de
vehicles i les centrals de producció
d’energia elèctrica.
En relació a l’NO2, únicament el
nucli urbà de Palma mostra uns
elevats nivells de contaminació, per
contra a la resta del territori de la
Comunitat Autònoma la qualitat
de l’aire és excel·lent.
Concentració mitjana anual
d’NO2 (µg/m3)

La legislació actual fixa tres
objectius de qualitat en referència
a l’NO2: un valor crític anual per a
≤ 13
Excel·lent
la protecció de la vegetació de 30
14 – 27
Bona
µg/m3 (suma de les concentracions
d’NO i NO2 expressades en forma
28 – 40
Regular
d’NO2); un valor límit anual per a la
> 40
Dolenta
protecció de la salut de 40 µg/m3; i,
Taula 1: Concentració mitjana anual d’NO2 (µg/m3)
per últim, un valor límit horari per
3
a la protecció de la salut de 200 µg/m , que no es podrà superar més de 18 ocasions
durant l’any. Addicionalment s’estableix un llindar d’alerta en 400 µg/m3, el qual
s’assoleix si es supera aquest valor durant tres hores consecutives.
Llegenda

En la gràfica 1 es representen el valors anuals mitjans d’NO2 assolits en les diferents
estacions del territori de les Illes Balears. Tal i com es pot apreciar únicament l’estació
de Foners a Palma, amb un valor de 37 µg/m3, mostra una regular qualitat de
l’aire, degut principalment per l’elevada intensitat de trànsit de vehicles a l’entorn
de l’estació. La resta d’estacions presenten una excel·lent o bona qualitat de l’aire
ambient i mostren valors que oscil·len entre els 4 µg/m3 de Maó i els 24 µg/m3 de Sant
Joan de Déu.
En referència als valors horaris, aquests es representen a la gràfica 2 mitjançant el
percentil 99,8 (18 superacions anuals permeses). El valor més elevat s’ha assolit a
l’estació de Foners, 201 µg/m3, superior al límit horari de 200 µg/m3, encara que
degut al baix valor de dades vàlides obtingudes (74%) el nombre de superacions
registrades ha estat de 14, inferior a les 18 permeses. La resta d’estacions mostra
valors que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre bona i excel·lent.
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Gràfica 1: Valors anuals NO2

Gràfica 2: Valors horaris NO2 (P99,8)
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Per últim a la gràfica 3 es mostren els valors mitjans anuals d’NOx. Els valors de les
estacions que per la seva tipologia urbana no se consideren en l’avaluació del nivell
crític per a la protecció de la vegetació es representen en color gris. Sant Joan de
Déu, encara que sigui considerada una estació suburbana, no es considera vàlida per
avaluar la protecció a la vegetació i es representa en color gris, a l’igual que les tres
estacions de tipologia urbana presents a les Illes Balears. Els valors assolits oscil·len
entre els 20 µg/m3 de Dalt Vila i els 4 µg/m3 de l’estació EMEP de Maó.

Gràfica 3: Valors anuals NOx (NO + NO2)

Serra de Tramuntana, zona que no disposa d’estacions pròpies, ha estat avaluada,
a l’igual com s’ha fet en el cas de l’SO2, tenint en consideració els valors assolits en
altres estacions situades a punts pròxims a la Serra de Tramuntana i lliures de la
presència d’importants focus emissors propers.
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Estudi de tendències en les pautes urbana, suburbana i regional.
Pel contaminant NO2 s’ha efectuat el mateix estudi de tendències ja citat anteriorment
pel contaminat SO2:
Pauta urbana

Pauta suburbana

Pauta regional

Taula 2: Tendències en els nivells d’NO2

El descens en els valors d’immissió d’NO2 entre els anys 2000 i 2012 és notable pels
tres tipus de pautes estudiades, tal i com es pot comprovar en les gràfiques anteriors.
En proporció és la pauta suburbana la que ha registrat el descens més important entre
les tres. Els motius d’aquests descens són diversos: la gradual aplicació del conjunt
de mesures del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma 2008, la renovació del
parc automobilístic de les Illes Balears, etc.
A la gràfica 4 de la pàgina següent es compara la pauta d’una estació urbana típica
entre els anys 2000 i 2012 amb els valors assolits per les tres estacions urbanes de les
Illes Balears: Foners, Pous i Dalt Vila. En un entorn urbà la principal font de diòxid
de nitrogen és el trànsit de vehicles a l’interior del nucli de la pròpia ciutat. La pauta
urbana en els nivells d’immissió d’NO2 mostra les següents característiques principals:
a. els valors de Foners són molt elevats, en comparació a les dades assolides a
Pous i Dalt Vila, degut a la molt mes elevada densitat de trànsit a Palma que a
Maó o Eivissa
b. en totes les estacions s’observa una clara pauta horària amb uns valors
màxims que es corresponen amb els màxims d’intensitat de trànsit de vehicles,
especialment evident és aquesta pauta en l’estació de Foners, molt influenciada
pel trànsit de vehicles
c. també és fàcil observar una davallada dels valors durant els caps de
setmana, degut a la habitual disminució del trànsit durant aquest temps
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d. la pauta urbana típica a les Illes Balears està molt marcada pels valors assolits
a l’estació de Foners, degut a l’important pes específic de Palma en el total de
la població de les Illes; s’aprecia que els valors assolits a Foners durant l’any
2012 han estat pel general inferiors als de la pauta urbana típica, els motius
poden ser diversos: descens de l’activitat antropogènica degut a una situació
de crisis econòmica, factors climàtics favorables, renovació gradual del parc
automobilístic, etc.

Gràfica 4

La gràfica 5 compara els valors típics d’un entorn suburbà amb els valors assolits pel
conjunt d’estacions suburbanes de les Illes. La informació més interessant a observar
en la gràfica és la següent:
a. totes les estacions suburbanes a les Illes Balears mostren uns valors d’immissió
d’NO2 quantitativament semblants, destacant únicament els valors de Bellver,
degut a la gran influència que el trànsit de Palma mostra sobre l’estació
b. totes les estacions mostres unes pautes horàries i setmanals pràcticament
idèntiques a les mostrades per les estacions urbanes degut a que el trànsit
de vehicles continua essent la principal font d’emissió d’NO2 en els entorns
suburbans de l’arxipèlag
c. totes les estacions mostren uns valors inferiors als típics d’un entorn urbà,
coherent amb la gradual davallada dels nivells d’immissió d’NO2 comentada
anteriorment
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Gràfica 5

Per acabar, a la gràfica 6 es mostra la comparació entre els valors regionals típics amb
els assolits en les estacions de Sa Pobla i Hospital Joan March a Mallorca i Torrent
a Eivissa. Encara s’aprecia la pauta horària habitual en estacions influenciades pel
trànsit de vehicles,, encara que de forma molt menys acusada. També s’observa la
pauta setmanal, amb uns valors inferiors els caps de setmana que durant la setmana.

Gràfica 6
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AVALUACIÓ DE L’AMONÍAC (NH3)

En l’àmbit de les Illes Balears les
principals fonts emissores d’aquest
contaminant són les activitats
agrícoles, el tractament de residus
(compostatge, tractament d’aigües
residuals, etc.) i, en menor grau, el
trànsit de vehicles.
Durant l’any 2012, a l’igual
que en el cas de l’SH2, s’ha fet
una avaluació parcial del valors
d’immissió d’amoníac mitjançant
una estació mòbil. Aquesta
Concentració mitjana anual
Llegenda
avaluació s’ha desenvolupat en
d’NH3 (µg/m3)
forma de diverses campanyes
≤3
Excel·lent
realitzades a les instal·lacions de
gestió de residus situades a la zona
4–5
Bona
de Son Reus i que no es consideren
6–8
Regular
vàlides per avaluar la zona Resta
>8
Dolenta
de Mallorca, degut al caràcter més
3
industrialitzat que presenta Son
Taula 1: Concentració mitjana anual d’NH3 (µg/m )
Reus en comparació a Resta de
Mallorca, de forma que només s’avalua la qualitat de l’aire de la zona Palma amb les
dades de les campanyes efectuades anys anteriors1.
La legislació no fixa cap objectiu de qualitat respecte a l’NH3 encara que obliga a
realitzar mesures dels nivells d’immissió en aquest contaminant en almenys un punt
de trànsit intens en les ciutats o nuclis urbans de més de 500.000 habitants.
Encara que la legislació actual no proporcioni cap valor de referència, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) fixa dos criteris d’avaluació de la qualitat de l’aire per
a la protecció de la vegetació respecte l’amoníac: un valor diari de 270 µg/m3 i un
valor anual de 8 µg/m3, valors que s’han tingut en consideració per a l’avaluació de la
qualitat de l’aire respecte a aquest contaminant.

Informació addicional sobre les campanyes:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=27998
1
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AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM10)

Concentració mitjana anual
de PM10 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

28 – 40

Regular

> 40

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual de PM10 (µg/m3)

S’anomenen PM10 a les partícules
sòlides en suspensió de diàmetre
menor a 10 µm. El seu principal origen
és l’activitat antropogènica (trànsit
rodat, processos de combustió,
obres, resuspensió de sòls, etc.)
però també existeix una importat
contribució d’origen natural com
per exemple l’arrossegament de
pols sahariana pel vent des del nord
d’Àfrica, efecte molt habitual en
tota la mediterrània.
Pel que fa referència a les partícules
PM10, les Illes Balears mostren en tot
el seu territori una bona qualitat de
l’aire ambient.
Actualment la legislació fixa dos criteris per a l’avaluació de la qualitat
de l’aire en aquest paràmetre: un

valor límit anual per a la protecció de la salut de 40 µg/m3 i un valor límit diari per a
la protecció de la salut de 50 µg/m3, que no es podrà superar més de 35 ocasions per
any.
A la gràfica 1 de la pàgina següent es representen els valors promig anuals de totes
les estacions del territori de la Comunitat Autònoma, valors compresos entre els
15 µg/m3 de de Sant Antoni Portmany i els 25 µg/m3 de Sant Joan de Déu, que es
corresponen amb una bona qualitat de l’aire ambient.
Pel que fa referència al valor límit diari per a la protecció de la salut, a la gràfica 2
de la pàgina següent es representa el percentil 90,4 dels valors diaris registrats en les
diferents estacions (35 superacions anuals permeses). Les estacions assoleixen valors
situats entre els 22 µg/m3 de Sant Antoni de Portmany i els 36 µg/m3 de Lloseta,
valors que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre bona i regular.
Serra de Tramuntana ha estat avaluada per comparació amb les dades registrades en
altres estacions properes a la zona com les estacions de Can Llompart (16 µg/m3 de
mitjana anual) i Hospital Joan March (17 µg/m3 de mitjana anual).
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Gràfica 1: Valors anuals PM10

Gràfica 2: Valors diaris PM10 (P90,4)
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Estudi de tendències en les pautes urbana, suburbana i regional.
Pauta urbana

Pauta suburbana

Pauta regional

Taula 2: Tendències en els nivells de PM10

L’estudi de tendències efectuat pel contaminant PM10 deixa patent una important
disminució de les concentracions de PM10 per a les tres pautes estudiades, tal i com es
mostra a les tres darreres gràfiques de la taula 2 corresponents a les pautes urbana,
suburbana i regional. La disminució de les emissions tant de matèria particulada de
forma directa com de possibles precursors (NOx, SO2) poden ser algunes de les causes
d’aquesta davallada en els nivells d’immissió.

Gràfica 3

La gràfica 3 mostra la comparació entre una pauta urbana típica per al contaminant
PM10 a les Illes Balears entre els anys 2000 i 2012 amb els valors d’immissió registrats
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durant l’any 2012 a les dues estacions de tipologia urbana de l’arxipèlag amb
analitzador de PM10: Foners i Pous.
La pauta urbana típica està molt influencia pel trànsit de vehicles, essent aquest una
font emissora directa de PM10 i, de forma indirecta, de gasos precursors (òxids de
nitrogen). Aquesta pauta de trànsit també s’observa clarament en l’estació de Foners
a Palma.

Gràfica 4

Els nivells d’immissió de PM10 a la pauta suburbana també estan afectats pel trànsit
de vehicles, encara que de forma menys acusada que en la pauta urbana. Com es
pot comprovar a la gràfica 4 només les estacions de Bellver i Ciutadella mostren
una clara pauta horària afectada pel trànsit de vehicles. A més és fàcil observar que
totes les estacions suburbanes de les Illes Balears assoleixen uns valors d’immissió
molt semblants (durant l’any 2012 l’estació de Sant Antoni de Portmany s’ha vist
influenciada per una sèrie d’obres efectuades a l’entorn de l’estació i que han afectat
als valors registrats de PM10 causant els importants increments puntuals dels valors
horaris que s’aprecien a la gràfica 4).
Pel que fa referència a la pauta mensual, a la gràfica 5 es veu clarament que els valors
màxims s’assoleixen durant l’estiu, per causes principalment climàtiques: poques
pluges i més situacions d’episodis d’intrusió de masses d’aire saharianes.
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Els valors de fons regional de PM10 mostren les característiques principals següents:
a. Els nivells d’immissió de fons regional són molt semblants als corresponents a
la pauta suburbana
b. La pauta horària mostra semblances amb la observada tant en la pauta urbana
com en la suburbana
c. La pauta estacional és semblant a la mostrada en la pauta suburbana

Gràfica 5
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AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM2,5)
Les partícules PM2,5 (aquelles
que tenen un diàmetre inferior
a 2,5 µm) tenen el seu principal
origen en les mateixes activitats
antropogèniques que les partícules
PM10.

Concentració mitjana anual
de PM2,5 (µg/m3)

Llegenda

≤8

Excel·lent

9 – 17

Bona

18 – 25

Regular

> 25

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual de PM2,5 (µg/m3)

L’estudi per separat dels dos tipus
de partícules es deu principalment
a la major perillositat que
presenten les partícules quan més
petita és la seva mida degut a la
major profunditat a la que poden
penetrar dins el tracte respiratori,
podent les partícules PM2,5 travessar els alvèols pulmonars i
arribar al torrent sanguini. Aquestes
partícules poden ser un vehicle
per al transport de contaminants
tals com hidrocarburs aromàtics
policíclics o metalls pesants.

La qualitat de l’aire a l’illa de Mallorca en referència a les partícules PM2,5 pot ser
qualificada de bona, excepte en Serra de Tramuntana que ha estat d’excel·lent amb
les dades proporcionades per l’estació EMEP situada a Maó (es recorda que aquesta
estació s’utilitza per avaluar nivells de fons regional i no per avaluar la qualitat de
l’aire de la zona Maó). Les illes de Menorca, Eivissa i Formentera no han pogut ser
avaluades per no disposar d’analitzadors d’aquest contaminant en les seves estacions.
La legislació actualment fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut de
25 µg/m3. Addicionalment s’estableix un valor límit anual per a la protecció de la
salut, actualment en fase I d’implantació. Aquest valor límit és variable, disminuint
cada any, fins arribar als 25 µg/m3 l’any 2015. Per l’any 2012 està fixat en 27 µg/m3.
S’ha utilitzat el valor objectiu anual per avaluar la qualitat de l’aire respecte al PM2,5
per ser aquest el criteri més restrictiu en l’actualitat.
Els valors promig assolits oscil·len entre els 6 µg/m3 registrats l’estació de Maó (EMEP)
i els 13 µg/m3 registrats als jardins de La Misericòrdia, Foners i Lloseta.
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Gràfica 1: Valors anuals PM2,5
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AVALUACIÓ DE L’OZÓ (O3)
A diferència d’altres contaminants
descrits anteriorment l’ozó és
un contaminant secundari. Això
vol dir que l’ozó no és emès
directament a l’atmosfera sinó que
es forma per l’acció de la radiació
solar i la temperatura sobre altres
contaminants primaris anomenats
precursors, que reaccionen amb
l’oxigen atmosfèric per forma ozó.
Valors octohoraris (µg/m3)
(P93,2)

Llegenda

≤ 40

Excel·lent

41 – 80

Bona

81 – 120

Regular

> 120

Dolenta

Un dels principals precursors és el
diòxid de nitrogen (NO2), degut
a la seva presència en emissions
tant en el trànsit rodat com en
tots els processos industrials que
impliquin una combustió: centrals
termoelèctriques, incineració de
residus, calderes de calefacció, etc.

També és important remarcar que
no tots els precursors de l’ozó
tenen un origen antropogènic,
essent per exemple la vegetació un important focus emissor de composts orgànics
volàtils naturals que poden tenir un considerable paper com a precursors. A més de
l’ozó fotoquímic també s’ha de tenir present que les tempestes elèctriques són una
importat font natural de producció d’ozó degut a l’elevat voltatge que es produeix i
que facilita l’oxidació de l’oxigen atmosfèric a ozó.
Taula 1: Valors octohoraris (µg/m3) (P93,2)

Pel seu origen fotoquímic, l’ozó mostra una variabilitat estacional molt més marcada
que altres contaminants, produint-se els valors màxims durant les estacions de
primavera i estiu i coincidint amb les hores de màxima intensitat de radiació solar.
La qualitat de l’aire de les Illes Balears pot ser qualificada, pel que fa referència a l’O3,
de regular a dolenta. L’actual legislació fixa un valor objectiu octohorari (mitjanes
horàries de concentracions durant vuit hores consecutives) per a la protecció de la
salut humana de 120 µg/m3, estant permeses 25 superacions anuals. Addicionalment
es fixen uns llindars horaris d’informació i alerta en 180 i 240 µg/m3 respectivament.
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Gràfica 1: Valors octohoraris O3 (P93,2)

En la gràfica 1 es pot consultar el percentil 93,2 (25 superacions anuals permeses)
dels valors registrats en l’àmbit de la nostra comunitat. Aquests estan compresos
entre els 86 µg/m3, a l’estació situada al Parc Bit i els 149 µg/m3, a Sant Antoni de
Portmany.
Encara que aquests valors siguin elevats són els esperats en indrets d’elevada intensitat
de radiació solar, com és el cas de la Mediterrània durant els mesos de primaveraestiu.
Com en els casos anteriors, Serra de Tramuntana ha estat avaluada per comparació
amb altres estacions semblants i tenint en consideració la gran massa forestal present
a la zona, motiu pel qual es considera altament probable que Serra de Tramuntana
superi el límit octohorari per a la protecció a la salut.
No s’han assolit en cap moment els llindars d’informació o alerta a la població.
Estudi de tendències en les pautes urbana, suburbana i regional.
Les gràfiques a la taula 2 de la pàgina següent mostren la tendència registrada entre
els anys 2000 i 2012 a les pautes urbana, suburbana i regional. L’O3 mostra una clara
tendència a augmentar en les estacions urbanes i regionals i a disminuir en els suburbanes.
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Pauta urbana

Pauta suburbana

Pauta regional

Taula 2: Tendències en els nivells d’O3 (P93,2)

El motiu de que l’ozó augmenti en la pauta urbana podria ser degut a la disminució
de les emissions de monòxid de nitrogen en aquesta zona, fet que fa que s’elimini
menys ozó per reacció amb ell. La disminució en les emissions d’òxids de nitrogen en
les zones urbanes també poden ser la causa de la disminució dels nivells d’O3 en la
pauta suburbana, degut a que l’NO2 és un dels principals precursors d’O3. Més difícil
és d’explicar l’augment d’O3 en la pauta regional, ja que s’esperava una reducció
degut a la progressiva disminució en les emissions dels diferents agents precursors,
però aquest augment en els valors d’ozó de fons ha estat detectat a nivell global en un
important nombre d’estacions, motiu pel que es pensa que és un fenomen produït per
un increment en les emissions de precursors d’origen antropogènic a nivell mundial i
que les reduccions locals o regionals afecten en menor mida.

Gràfica 2
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La pauta urbana d’O3 mostra les principals característiques següents:
a. Totes les estacions urbanes de les Illes mostren una mateixa pauta general,
encara que els nivells assolits siguin diferents a cada estació
b. La pauta horària és molt marcada, amb una davallada clara dels nivells
d’immissió durant la nit degut a la seva inestabilitat i amb una forta pujada
durant les hores de llum solar coincidint normalment el màxim d’O3 amb
l’hora de màxima radiació solar
c. Pels mateixos motius mostra també una forta pauta estacional, assolint-se
els màxims nivells anuals d’O3 normalment durant l’estiu, degut a la forta
intensitat de la radiació solar en aquests mesos
d. Addicionalment s’observa que les dades registrades durant l’any 2012 són
significativament superiors a les de la pauta urbana típica 2010-2012
A la gràfica 3 es pot comprovar el resultat de comparar la pauta típica suburbana
amb els valors O3 registrats en les estacions suburbanes durant l’any 2012.
La pauta mostrada, tant a nivell de valors horaris com de valors mensuals, és idèntica
a la mostrada a l’entorn urbà. Cal destacar els valors de Sant Antoni de Portmany,
significativament superiors als de les altres estacions, que mostren uns valors quasi
idèntics als de la pauta urbana típica.

Gràfica 3
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Gràfica 4

La pauta regional mostra característiques semblants a les abans esmentades. Destaca
l’estació situada a l’Hospital Joan March, amb uns valors màxims anuals bastant
desplaçats respecte als mostrats per les altres estacions i pels valors típics regionals.
AVALUACIÓ DEL MONÒXID DE CARBONI (CO)
El monòxid de carboni té el seu
origen en la combustió incompleta
(defecte d’oxigen) de combustibles
en processos industrials i en el
trànsit rodat de vehicles, essent
el segon quantitativament deu
vegades més important que el
primer dins l’àmbit de les Illes
Balears.

Concentració octohorària
diària màxima (mg/m3)

Llegenda

≤ 3,3

Excel·lent

3,4 – 6,6

Bona

6,7 – 10,0

Regular

> 10,0

Dolenta

Taula 1: Concentració octohorària diària màxima (mg/m3)
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Per aquest motiu la Comunitat
Autònoma únicament disposa
d’analitzador de CO a les estacions
fixes de Foners i Parc de Bellver
a Palma i a l’estació mòbil de la
Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, amb la finalitat
per un costat d’avaluar l’impacte
del trànsit intens de Palma en
relació a aquest contaminant i per
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altre costat de fer campanyes puntuals en altres indrets on pugui ser necessari avaluar
la qualitat de l’aire.
L’actual legislació estableix el valor límit octohorari per a la protecció de la salut en
10 mg/m3 (màxima diària de mitjanes octohoràries). Tal i com queda reflectit a la
gràfica anterior, la qualitat de l’aire respecte al monòxid de carboni és excel·lent.
A la gràfica 1 es representen els màxims octohoraris registrats per les estacions de
Foners i Parc de Bellver. S’observa que els valors assolits són significativament inferiors
al valor límit legislat.
Les zones que no presenten analitzador de monòxid de carboni han estat avaluades
per comparació amb els valors de Foners o Bellver i fent la suposició que aquests són
superiors als valors que es pugin registrar en qualsevol altre indret de les Illes Balears.

Gràfica 1: Valors octohoraris CO
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AVALUACIÓ DEL BENZÈ
Tal i com succeeix en el cas del
monòxid de carboni, el principal
focus emissor de benzè a les Balears
és el trànsit de vehicles automòbils,
de tal forma que els únics punts
de control dels que es disposa
són l’estació de Foners a Palma i
l’estació mòbil de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
Concentració mitjana anual
(µg/m3)

Llegenda

≤ 1,7

Excel·lent

1,8 – 3,3

Bona

3,4 – 5,0

Regular

> 5,0

Dolenta

La qualitat de l’aire ambient en
referència a aquest paràmetre es
pot considerar excel·lent en l’àmbit
de les Illes Balears, tal i com queda
reflectit en la gràfica 1.
Actualment la legislació únicament
fixa un valor límit per a la protecció
de la salut de 5 µg/m3.

L’estació de Foners va assolir durant l’any 2012 un valor promig de
3
0,9 µg/m , valor que s’associa amb una excel·lent qualitat de l’aire ambient.
Taula 1: Concentració mitjana anual (µg/m3)

Diverses campanyes efectuades durant els últims anys amb la unitat mòbil, que
permeten avaluar la qualitat de l’aire respecte al benzè com d’excel·lent, s’han utilitzar
com a referència per a la resta de les zones de les Illes Balears.
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Gràfica 1: Valors anuals benzè
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AVALUACIÓ DEL BENZO(A)PIRÈ
Els principals focus emissors
de benzo(a)pirè, contaminant
amb efectes cancerígenes, a les
Illes Balears són els processos de
combustió de matèria orgànica
a baixa temperatura i amb
deficiència d’oxigen: crema de
biomassa, incineració de residus,
trànsit de vehicles, etc.
Durant l’any 2012 es varen realitzat
mesures en l’estació de l’Hospital
Concentració mitjana anual
Joan March a la zona Resta de
Llegenda
(ng/m3)
Mallorca. Les poques dades de què
es disposa fan que únicament es
≤ 0,33
Excel·lent
pugui avaluar la qualitat de l’aire
0,34 – 0,67
Bona
a la zona de Resta de Mallorca,
assolint una excel·lent qualitat
0,68 – 1,00
Regular
de l’aire ambient. Actualment la
> 1,00
Dolenta
legislació fixa un valor objectiu
Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m3)
anual per a la protecció de la salut
3
d’1 ng/m a ser complert a partir de l’1 de gener de 2013.
Segons es pot comprovar en la gràfica 1, els nivells d’immissió assolits durant l’any
2012 han estat molt baixos (0,02 ng/m3 a Hospital Joan March).
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Gràfica 1: Valors anuals benzo(a)pirè
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AVALUACIÓ DELS METALLS (Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom)
Arsènic

Cadmi

Niquel

Plom

Concentració mitjana anual (ng/m3)
As

Cd

Ni

Pb

≤ 2,00

≤ 1,67

≤ 6,67

≤ 165

Llegenda

Excel·lent

2,01 – 4,00 1,68 – 3,33 6,67 – 13,3 166 – 330

Bona

4,01 – 6,00 3,34 – 5,00 13,4 – 20,0 331 – 500

Regular

> 6,00

> 5,00

> 20,0

> 500

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m3)

Les principals fonts emissores de metalls a les Illes Balears són la producció d’energia
elèctrica i el trànsit en el seus tres aspectes: per carretera, marítim i aeri; en ambdós
casos degut a l’ús de combustibles. És importat remarcar que el transport per carretera
també influeix en els nivell d’immissió per metalls degut a l’erosió dels pneumàtics
amb l’asfalt de les carreteres.
De tots els metalls avaluats el plom és el que primer va disposar d’uns llindars
legislativament establerts. La principal font emissora de plom a l’atmosfera ha estat
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durant anys el trànsit de vehicles degut a la presència d’aquest contaminant en els
combustibles utilitzats en automoció, encara que aquest impacte ha anat disminuint
des de la utilització de combustibles sense plom.
Com es pot comprovar tant a les gràfiques de la taula 1 com a la taula 2, la qualitat
de l’aire en les Illes Balears pel que fa referència a aquests contaminants ha estat
durant l’any 2012 bona o excel·lent en la majoria dels casos, excepte la zona Eïvissa
que mostra una regular qualitat de l’aire per l’arsènic.

Palma
(ES0401)

Resta de Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)
Eivissa
(ES0411)

As
(ng/m3)

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

Pb
(ng/m3)

Bellver

1,0

0,22

3,6

3,0

Foners

1,2

0,31

5,1

3,8

Sant Joan de Déu

3,2

0,28

4,1

Parc Bit

0,62

0,16

2,8

Can Llompart

0,59

0,11

3,9

3,7

Hospital Joan
March

2,4

0,30

1,3

2,1

Maó (EMEP)

0,13

0,08

2,1

3,6

Can Misses

4,1

0,16

7,2

1,6

0,18

5,3

1,6

Torrent

Taula 2

CONCLUSIONS
Per a una àmplia majoria de contaminants: diòxid de sofre (SO2), sulfhídric (SH2),
diòxid de nitrogen (NO2), amoníac (NH3), monòxid de carboni (CO), partícules en
suspensió (PM10 i PM2,5), benzè, benzo(a)pirè i metalls la qualitat de l’aire ha oscil·lat
entre excel·lent i bona. Respecte a la qualitat de l’aire únicament seria necessari
destacar els següents punts:
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a. Per al paràmetre ozó (O3) s’han obtingut valors entre regulars i dolents
b. El valor mitjà anual d’NO2 a la zona de Palma assoleix una regular qualitat de
l’aire.
c. La zona d’Eivissa també obté una qualificació de regular respecte a l’arsènic
De forma global, els valors registrats són molt semblants als dels altres últims anys.
Respecte a la qualitat de l’aire, les Illes Balears presenten tres problemes històrics:
elevats nivells d’òxids de nitrogen a ciutat de Palma, alts nivells d’ozó durant els mesos
d’estiu, elevats nivells de partícules en suspensió degut principalment a episodis
d’intrusió de pols sahariana.
Durant l’any 2012 el nivell anual d’NO2 a Palma va ser de 37 µg/m3, igual a la registrada
l’any 2009 i inferior a la registrada durant els anys 2010 i 2011 i al llindar legislat de
40 µg/m3. Els elevats nivells d’immissió d’NO2 de Palma han suposat l’aprovació dels
Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma 2008 i 2011-2015. L’aplicació de
les mesures implementades en els citats plans, amb la participació de l’Ajuntament
de Palma i del Consell de Mallorca en els seus respectius àmbits competencials, ha
suposat la progressiva reducció en els valors horaris mitjans anuals d’NO2 a Palma
des del valor màxim històric de 52 µg/m3, assolit l’any 2006, fins als 37 µg/m3 assolits
al 2012.
Pel que fa referència a l’ozó, a les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos
d’estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut fixat
en 120 µg/m3, amb màxims octohoraris registrats de l’ordre de 140 µg/m3. Durant
l’any 2012 s’han assolit valors molt semblants als de l’any passat, registrant la majoria
de les zones una qualitat de l’aire de regular. El valor objectiu anteriorment esmentat
permet fins a 25 superacions anuals en una mitjana de tres anys. En la avaluació
efectuada en el present informe únicament s’han tingut en consideració les dades
corresponents a l’any 2012 i no s’han efectuat mitjanes triennals. De tal forma que es
pot comprovar que només una de les estacions de les Illes Balears ha assolit més de
25 superacions d’aquest llindar durant l’any 2012: Sant Antoni de Portmany a Eivissa
amb 42 superacions, encara que pràcticament totes les estacions excepte Foners a
Palma assoleixen valors pròxims a la superació del valor objectiu. El valor objectiu per
a la protecció de la salut és d’obligat compliment a partir de l’1 de gener de 2010, de
forma que el primer trienni engloba els anys 2010-2012. Sant Antoni de Portmany,
amb un total de 87 superacions, ha estat l’única que mostra una superació del citat
valor objectiu durant el trienni 2010-2012.
Els nivells de partícules PM10 durant el 2012 varen ser semblants als registrats els últims
anys. L’any 2012 va ser menys plujós a Mallorca i a Menorca que els últims anys, fet
que no s’ha vist reflectit de forma significativa en els valors d’immissió de partícules.
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L’únic episodi intrusió saharià de considerable importància ocorregut durant el 2012
va succeir durant els dies 29 i 30 de juny, amb valors mitjans diaris superiors a 80
µg/m3 a l’illa de Mallorca. No va afectar de forma significativa a Menorca ni a Eïvissa
ni Formentera.
Palma, 24 de setembre de 2013
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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Informe

2013
INFORME QUALITAT AIRE ILLES BALEARS 2013

Actualment la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori disposa d’un total
de set estacions de vigilància i control de la qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears.
Tres d’elles estan situades a Palma, una al carrer Foners, una segona al Parc de Bellver
i la tercera als jardins de La Misericòrdia. La quarta es troba ubicada al municipi
de Ciutadella a Menorca, i la cinquena es situa a Sant Antoni de Portmany, a l’illa
d’Eivissa. Per últim se disposa de dues estacions mòbils, el que permet utilitzar-les en
qualsevol indret de les Illes Balears.
A més de les estacions pròpies, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
rep les dades dels diferents punts de mesura establerts per certes empreses, les
activitats de les quals fan necessari el control de la qualitat de l’aire al seu voltant.
Addicionalment també es reben les dades de l’estació del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient situada a Maó, associada a la xarxa EMEP (European
Monitoring and Evaluation Programme) amb la finalitat de mesurar els nivells de
contaminació de fons regional.
Resumint, la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire de les Illes Balears
disposa de:
• Les set estacions pròpies de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori
• Les onze estacions fixes situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca,
Menorca i Eivissa i dues estacions mòbils propietat d’ENDESA
• L’estació fixa situada a L’Hospital Joan March i una estació mòbil de TIRME
• L’estació de la fàbrica de ciment de Lloseta
• L’estació EMEP de Maó
La Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera
més neta, estableix els principis i obligacions sobre aquesta qüestió substituint
a l’anterior normativa vigent (Directives 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE i
2002/3/CE) dins l’àmbit europeu. D’altra banda tenim la Directiva 2004/107/CE
relativa a l’arsènic, cadmi, mercuri, níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics a
l’aire ambient. Aquestes directives s’han transposat a la legislació espanyola mitjançant
el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Segons la normativa esmentada abans s’ha realitzat una sèrie d’actuacions en matèria
de qualitat de l’aire d’acord amb els següents criteris:
• Seguiment dels diferents objectius de qualitat per a cadascú dels contaminants
descrits en la legislació
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• Zonificació del territori de la Comunitat Autònoma, tenint en compte la
presència d’aglomeracions urbanes, de focus emissors importants, valors
històrics d’immissió, etc., en la qual s’efectuarà el seguiment dels objectius de
qualitat descrits en el punt anterior
Pel que fa referència al seguiment dels objectius, la legislació actual fixa una sèrie de
paràmetres (llindars, valors objectius, valors crítics), per diferents períodes (anuals,
diaris, horaris), tant per a la protecció de la salut com per a la protecció de la vegetació
o dels ecosistemes. En el present informe, encara que s’avaluen tots els paràmetres
legislativament establerts, i amb la finalitat d’avaluar de forma unívoca la qualitat
de l’aire per a cadascú d’aquests paràmetres, s’ha pres el següent criteri de prioritat:
• Qualsevol paràmetre fixat per a la protecció de la salut abans que qualsevol
paràmetre per avaluar la protecció de la vegetació i/o els ecosistemes
• Paràmetres de major període d’avaluació abans que els paràmetres d’inferior
període d’avaluació; és a dir, valors anuals abans que valors diaris i aquests
abans que valors horaris
L’avaluació d’aquests objectius es realitza comparant el nivell d’immissió assolit per
a cada paràmetre estudiat amb el llindar establert legislativament segons la taula
adjunta:
Valor assolit (VA) en funció del valor de
referència legislatiu (VRL)

Qualitat de l’aire

VA ≤ (1/3)VRL

Excel·lent

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Bona

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Dolenta

Taula 1: Valor assolit (VA) en funció del valor de referència legislatiu (VRL)

Així, per exemple, per poder qualificar d’excel·lent la qualitat de l’aire per a un criteri
legislatiu determinat, els valors d’immissió assolits han de ser inferiors a una tercera
part del valor de referència legislativament establert.
Respecte a la zonificació del territori avaluat, l’actual inclou els nuclis urbans de
Palma (zona ES0401), Maó (zona ES0409) i Eivissa (zona ES0411). Seguidament,
es considera la resta de l’illa de Mallorca (zona ES0413). Finalment, se separaren les
zones d’atmosfera tradicionalment més netes: Serra de Tramuntana (zona ES0402)
a Mallorca, la resta de l’illa de Menorca (zona ES0410) i la resta d’Eivissa juntament
amb la totalitat de l’illa de Formentera (zona ES0412). D’aquesta manera les Illes
Balears apareixen classificades en set zones.
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El resultat assolit es mostra en el següent mapa de zonificació de les Illes Balears on
s’ubiquen les estacions de control de qualitat de l’aire:

Imatge 1: Zonificació per l´avaluació de la qualitat de l´aire a les Illes Balears

155

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

TAULA DE ZONIFICACIÓ, ESTACIONS FIXES DE CONTROL I CONTAMINANTS
AVALUATS
Zona

Palma
(ES0401)

Resta Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)

Resta Menorca
(ES0410)

Eivissa
(ES0411)

Resta Eivissa –
Formentera
(ES0412)

Estació

Tipus

SO2

NO2

Bellver

S

Foners

U

Sant Joan de Déu

S

×
×
×

×
×
×

La Misericòrdia

U

Parc Bit

S

Sa Pobla

R

Alcúdia

R

S’Albufera

R

Can Llompart

O3

CO

× ×
× ×
×

Benzè

B(a)P

PM10

×

×
×
×

×
×

PM2,5

Metalls

×

×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×

×
×
×

R

×
×
×
×
×

×

×

Hospital Joan
March

R

×

×

×

Lloseta

R

Sant Lluís

S

Pous

U

Maó (EMEP)

×

×

×
×

×
×
×

×
×
×
×

R

×
×
×

×
×
×

×
×
×

Ciutadella

S

×

×

×

×

Can Misses

S
U

Torrent

R

×
×
×

×
×
×

×

Dalt Vila

×
×
×

Sant Antoni de
Portmany

S

×

×

Taula 2: U: urbana, S: suburbana, R: rural
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LLINDARS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 1
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

Llindar d’avaluació

Valor

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

350 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

125 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes

20 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

500 µg/m3

Valor de referència trentaminutal

100 µg/m3

Valor de referència diari

40 µg/m3

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

200 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la vegetació (suma
d’NO més NO2 expressats en forma d’NO2)

30 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

400 µg/m3

Valor diari recomanat (OMS)

270 µg/m3

Valor anual recomanat (OMS)

8 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

50 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana

25 µg/m3

Valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut
humana

120 µg/m3

Llindar d’informació a la població

180 µg/m3

Llindar d’alerta a la població

240 µg/m3

CO

Valor límit per a la protecció de la salut humana

10 mg/m3

Benzè

Valor límit per a la protecció de la salut humana

6 µg/m3

Benzo(a)pirè

Valor objectiu anual

1 ng/m3

Arsènic

Valor objectiu anual

6 ng/m3

Cadmi

Valor objectiu anual

5 ng/m3

Níquel

Valor objectiu anual

20 ng/m3

Plom

Valor límit per a la protecció de la salut humana

PM10
PM2,5

O3

500 ng/m3

Taula 3: 1 Totes llindars d’avaluació fan referència al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, excepte els valors
d’NH3 recomanats per l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe – Second Edition 2000)
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE SOFRE (SO2)

A l’àmbit de la nostra Comunitat
Autònoma els principals focus
emissors en referència al diòxid de
sofre són les centrals de producció
d’energia elèctrica i l’activitat portuària.
Les Illes Balears mostren respecte
al diòxid de sofre una excel·lent
qualitat de l’aire ambient, tal i com
queda reflectit en la taula 1.
La legislació vigent marca tres
objectius de qualitat respecte a
Llegenda
l’SO2: un valor crític anual per a la
protecció de la vegetació fixat en
≤ 42
Excel·lent
20 µg/m3; un valor límit diari per
43– 83
Bona
a la protecció de la salut de 125
84 – 125
Regular
µg/m3, amb 3 superacions anuals
permeses i, per últim, un valor
> 125
Dolenta
límit horari per a la protecció de la
Taula 1: Valors diaris d’SO2 (µg/m3) (P99,2)
salut fixat en 350 µg/m3, que no es
podrà superar en més de 24 ocasions durant l’any. Addicionalment també s’estableix
un llindar d’alerta de 500 µg/m3, el qual s’assoleix si es supera aquest valor durant
tres hores consecutives.
Valors diaris d’SO2 (µg/m3)
(P99,2)

Cap de les estacions de qualitat de l’aire situades a les Illes Balears ha assolit nivells
superiors als descrits anteriorment. En les gràfiques adjuntes es representen els valors
registrats durant l’any 2013.
Respecte als valors diaris, a la gràfica 1 es representen els percentils 99,2 (P99,2)
del conjunt de valors assolits per a totes les estacions. Aquest percentil és el que
estadísticament es correspon amb les tres superacions anuals permeses pel límit diari
per a la protecció de la salut. Un valor del P99,2 de 125 µg/m3 implicaria que no s’han
assolit aquestes tres superacions, que el 99,2% de les dades diàries registrades han
estat inferiors o iguals a 125 µg/m3 i que només un 0,8% dels valors registrats són
superiors a 125 µg/m3, percentatge que es correspon a tres dels 365 dies de l’any.
Com es pot apreciar els valors més alts es corresponen a les estacions de Can Misses
(36 µg/m3), Dalt Vila (23 µg/m3) i Pous (21 µg/m3). Aquestes estacions estan molt
influenciades per les estacions de producció d’energia elèctrica i pels ports de les
ciutats d’Eivissa i Maó, principals activitats emissores de diòxid de sofre.
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Gràfica 1: Valors diaris SO2 (P99,2)

Gràfica 2: Valors horaris SO2 (P99,7)
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Els valors horaris es representen en el seu percentil P99,7 (24 superacions permeses
anualment) en la gràfica 2 de la pàgina anterior. Tots els valors són significativament
inferiors als 350
µg/m3 permesos en la legislació, essent l’estació de S’Albufera a
Mallorca la que registra el valor més elevat amb 53 µg/m3, degut a la influència de la
central tèrmica d’Alcúdia. Altres valors significatius són els de Can Misses (50 µg/m3)
i Dalt Vila (41 µg/m3).
Pel que fa referència als valors mitjos anuals aquests es representen a la gràfica 3 i
oscil·len entre un valor mínim <1 µg/m3 assolit a l’estació de Maó (EMEP) i un valor
màxim de 9 µg/m3 assolit a l’estació de Can Misses a Eivissa. Altres valors a remarcar
s’han assolit a les estacions de Pous i Dalt Vila (7 µg/m3 a ambdós casos) que per la
seva tipologia urbana no s’utilitzen en la avaluació de la protecció a la vegetació (en
la gràfica a final de pàgina següent s’han representat en color gris les estacions no
utilitzades per avaluar la protecció a la vegetació).
La zona Resta d’Eivissa i Formentera ha estat avaluada amb les dades obtingudes
amb una de des dues estacions mòbils propietat d’ENDESA corresponents a una
campanya efectuada a Formentera entre el 27 de juny i el 28 de novembre de 2013:
Campanya Formentera (unitat mòbil ENDESA)

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

51 µg/m3

43 µg/m3 (P99,7)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

36 µg/m3

25 µg/m3 (P99,2)

Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes

7 µg/m3

no s’aplica

Taula 2

La zona Serra de Tramuntana, sense estacions de seguiment pròpies, ha estat avaluada
per comparació amb els valors assolits en estacions situades en entorns rurals en les
immediacions de la zona i relativament lliures de punts emissors importants, com per
exemple Can Llompart a Pollença o l’Hospital Joan March a Bunyola.
A més dels resultats obtinguts per les estacions fixes, durant l’any 2013 s’han efectuat
campanyes de seguiment de la qualitat de l’aire amb l’ estació mòbil de la Conselleria
d’Agricultura. Medi Ambient i Territori.
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A la taula 3 se tabulen els resultats relatius a l’SO2 de les citades campanyes:
Campanya Palma (Plaça Garcia Orell)1

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

19 µg/m3

18 µg/m3 (P99,7)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

16 µg/m3

15 µg/m3 (P99,2)

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

15 µg/m3

11 µg/m3 (P99,7)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

6 µg/m3

6 µg/m3 (P99,2)

Campanya Inca-III2

Taula 3: Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000213.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000613.pdf&idsite=0

Gràfica 3: Valors anuals SO2
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AVALUACIÓ DEL SULFUR D’HIDROGEN (SH2)

En l’àmbit de les Illes Balears
les principals fonts emissores
d’aquest contaminant són processos de combustió industrials en
dèficit d’oxigen, abocadors de
fems, plantes de compostatge i
depuradores d’aigües residuals.

Concentració màxima diària
d’SH2 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

28 – 40

Regular

> 40

Dolenta

Taula 1: Concentració màxima diària d’SH2 (µg/m3)

Durant l’any 2013 s’ha fet una
avaluació parcial del valors
d’immissió per aquest contaminant
mitjançant campanyes realitzades
per part de TIRME a Palmanyola,
Es Garrovers i Son Sardina.
Actualment la legislació marca
dos objectius de qualitat respecte
a l’SH2: un valor de referència
trentaminutal de 100 µg/m3 i un
valor de referència diari que no ha
de superar els 40 µg/m3.

Seguidament se tabulen els diferents resultats obtinguts en les campanyes realitzades,
mostrant valors baixos, amb un valor diari màxim de 8 µg/m3:
Campanya

Dates

Valor trentaminutal
màxim (µg/m3)

Valor diari màxim
(µg/m3)

Palmanyola 1
(Resta de Mallorca)

02/01/2013
12/03/2013

4

2

Palmanyola 2
(Resta de Mallorca)

26/04/2013
16/05/2013

5

4

Palmanyola 3
(Resta de Mallorca)

10/07/2013
04/09/2013

5

4

Es Garrovers 1
(Palma)

16/03/2013
26/04/2013

8

5

Es Garrovers 2
(Palma)

07/09/2013
04/11/2013

9

8

Son Sardina 1
(Resta de Mallorca)

17/05/2013
04/06/2013

7

6

Son Sardina 2
(Resta de Mallorca)

21/11/2013
09/01/2014

-

-

Taula 2
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE NITROGEN (NO2)

Els principals focus emissors de
diòxid de nitrogen en l’àmbit de
les Illes Balears són el trànsit de
vehicles i les centrals de producció
d’energia elèctrica.

Concentració mitjana anual
d’NO2 (µg/m3)

Llegenda

En relació a l’NO2, únicament el
nucli urbà de Palma mostra uns
nivells de contaminació elevats
i pròxims als nivells fixats per
la legislació vigent. En la resta
del territori de la Comunitat
Autònoma la qualitat de l’aire és
excel·lent.

La legislació actual fixa tres
objectius de qualitat en referència
14 – 27
Bona
l’NO2: un valor crític anual per a
28 – 40
Regular
la protecció de la vegetació de 30
µg/m3 (suma de les concentracions
> 40
Dolenta
d’NO i NO2 expressades en forma
Taula 1: Concentració mitjana anual d’NO2 (µg/m3)
d’NO2); un valor límit anual per a
la protecció de la salut de 40 µg/m3; i, per últim, un valor límit horari per a la protecció
de la salut de 200 µg/m3, que no es podrà superar més de 18 ocasions durant l’any.
Addicionalment s’estableix un llindar d’alerta en 400 µg/m3, el qual s’assoleix si es
supera aquest valor durant tres hores consecutives.
≤ 13

Excel·lent

En la gràfica 1 de la pàgina següent es representen el valors anuals mitjos d’NO2
assolits en les diferents estacions del territori de les Illes Balears. Tal i com es pot
apreciar únicament l’estació de Foners a Palma, amb un valor de 37 µg/m3, mostra
una regular qualitat de l’aire ambient, degut principalment a l’elevada intensitat de
trànsit de vehicles en l’entorn de l’estació. La resta d’estacions presenten una excel·lent
o bona qualitat de l’aire ambient i mostren valors que oscil·len entre els 4 µg/m3 de
Maó i els 23 µg/m3 de Sant Joan de Déu.
En referència als valors horaris, aquests es representen a la gràfica 2 de la pàgina
següent en el seu percentil 99,8 (18 superacions anuals permeses). Encara que s’han
registrat alguns valors elevats, el valor del P99,8 no ha superat en cap de les estacions
fixes el límit horari de 200 µg/m3. El valor més elevat s’ha assolit a l’estació de Foners
(129 µg/m3), amb una bona qualitat de l’aire respecte aquest paràmetre. La resta de
les estacions mostren valors que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre
bona i excel·lent.
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Gràfica 1: Valors anuals NO2

Gràfica 2: Valors horaris NO2 (P99,8)
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Per últim a la gràfica 3 es representen els valors mitjans anuals d’NOx. Els valors de les
estacions que per la seva tipologia urbana no se consideren en l’avaluació del nivell
crític per a la protecció de la vegetació es representen en color gris. Els valors assolits
oscil·len entre els 19 µg/m3 de Can Misses i els 4 µg/m3 de l’estació EMEP de Maó.

Gràfica 3: Valors anuals NOx (NO + NO2)

Serra de Tramuntana, zona que no disposa d’estacions pròpies, ha estat avaluada,
a l’igual com s’ha fet en el cas de l’SO2, tenint en consideració els valors assolits en
altres estacions situades a punts pròxims a la Serra de Tramuntana i lliures de la
presència d’importants focus emissors propers.
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A continuació se tabulen els resultats relatius a l’NO2 obtinguts durant les campanyes
de qualitat de l’aire efectuades per l’estació mòbil de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori:
Campanya Palma (Plaça Garcia Orell)1

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

111 µg/m3

103 µg/m3 (P99,8)

Valor límit anual per a la protecció de la salut

32 µg/m3

no s’aplica

Valor límit horari per a la protecció de la salut

103 µg/m3

91 µg/m3 (P99,8)

Valor límit anual per a la protecció de la salut

26 µg/m3

no s’aplica

Campanya Inca-III2

Taula 2: Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000213.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000613.pdf&idsite=0
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AVALUACIÓ DE L’AMONÍAC (NH3)

En l’àmbit de les Illes Balears les
principals fonts emissores d’aquest
contaminant són les activitats
agrícoles, el tractament de residus
(compostatge, tractament d’aigües
residuals, etc.) i, en menor grau, el
trànsit de vehicles.
Durant l’any 2013, a l’igual que en
el cas de l’SH2, s’ha fet una avaluació parcial del valors d’immissió
d’amoníac mitjançant un equip
portàtil en forma de campanyes
Concentració mitjana anual
Llegenda
3
a les instal·lacions de gestió de
d’NH3 (µg/m )
residus situades a la zona de
≤3
Excel·lent
Son Reus1. Les dades d’aquestes
campanyes no es consideren
4–5
Bona
vàlides per avaluar la zona de Resta
6–8
Regular
de Mallorca, de forma que només
>8
Dolenta
s’avalua la qualitat de l’aire de
Taula 1: Concentració mitjana anual d’NH3 (µg/m3)
Palma amb dades de campanyes
efectuades en altres anys2.
La legislació no fixa cap objectiu de qualitat respecte a l’NH3 encara que obliga a
realitzar mesures dels nivells d’immissió en aquest contaminant en almenys un punt
de trànsit intens en les ciutats o nuclis urbans de més de 500.000 habitants.
Encara que la legislació actual no proporcioni cap valor de referència, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) fixa dos criteris d’avaluació de la qualitat de l’aire per
a l’amoníac: un valor diari de 270 µg/m3 i un valor anual de 8 µg/m3, valors que
s’han tingut en consideració per a l’avaluació de la qualitat de l’aire respecte a aquest
contaminant.

Informació addicional sobre la campanya a Son Reus:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00001113.pdf&idsite=0
2
Informació addicional sobre les campanyes a Palma:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000410.pdf&idsite=0
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000710.pdf&idsite=0
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00001010.pdf&idsite=0
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000811.pdf&idsite=0
1

167

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM10)

Concentració mitjana anual de
PM10 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

28 – 40

Regular

> 40

Dolenta

S’anomenen PM10 a les partícules
sòlides en suspensió de diàmetre
menor a 10 µm. El seu principal
origen és l’activitat antropogènica
(trànsit rodat, processos de
combustió, obres, resuspensió del
sòl, etc.) però també existeix una importat contribució d’origen natural
com per exemple l’arrossegament
de pols sahariana pel vent des del
nord d’Àfrica, efecte molt habitual
en tota la mediterrània.
Pel que fa referència a les partícules
PM10, les Illes Balears mostren en
tot el seu territori una qualitat de
l’aire ambient qualificada entre
excel·lent i bona.

Actualment la legislació fixa dos criteris per a l’avaluació de la qualitat
de l’aire en aquest paràmetre: un
valor límit anual per a la protecció de la salut de 40 µg/m3 i un valor límit diari per a la
protecció de la salut de 50 µg/m3, que no es podrà superar més de 35 ocasions per any.
Taula 1: Concentració mitjana anual de PM10 (µg/m3)

A la gràfica 1 es representen els valors mitjos anuals de totes les estacions del territori
de la Comunitat Autònoma, valors compresos entre els 10 µg/m3 assolits a Sant
Antoni de Portmany a Eivissa i els 23 µg/m3 de Sant Joan de Déu a Palma i a Sant
Lluís a Menorca.
Pel que fa referència al valor límit diari per a la protecció de la salut, a la gràfica 2
es representa el percentil 90,4 dels valors diaris registrats en les diferents estacions
(35 superacions anuals permeses). Les estacions assoleixen valors situats entre els
14 µg/m3 de Sant Antoni i els 35 µg/m3 registrats a Sant Joan de Déu, valors que es
poden associar amb una qualitat de l’aire entre excel·lent i regular.
Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades registrades en altres estacions
properes a la zona com les estacions de Can Llompart (13 µg/m3 de mitjana anual)
i Hospital Joan March (14 µg/m3 de mitjana anual). Fent la consideració, degut a
la baixa presència de fonts emissores a la zona, aquesta ha de presentar uns valors
similars o inferiors als de les dues estacions citades, es pot assignar una qualitat de
l’aire entre bona i excel·lent respecte al paràmetre PM10 a la Serra de Tramuntana.
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Gràfica 1: Valors anuals PM10

Gràfica 2: Valors diaris PM10 (P90,4)
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Addicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de
seguiment de la qualitat de l’aire efectuades durant l’any 2013 amb l’estació mòbil de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Campanya Palma (Plaça Garcia Orell)1

Valor registrat

Percentil (P90,4)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

32 µg/m3

23 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut

16 µg/m3

no s’aplica

Valor registrat

Percentil (P90,4)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

66 µg/m3

21 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut

17 µg/m3

no s’aplica

Campanya Inca-III2

Taula 2: Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000213.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000613.pdf&idsite=0

AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM2,5)

Les partícules PM2,5 (aquelles
que tenen un diàmetre inferior
a 2,5 µm) tenen el seu principal
origen en les mateixes activitats
antropogèniques que les partícules
PM10.

Concentració mitjana anual de
PM2,5 (µg/m3)

Llegenda

≤8

Excel·lent

9 – 17

Bona

18 – 25

Regular

> 25

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual de PM2,5 (µg/m3)
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L’estudi per separat dels dos tipus
de partícules es deu principalment
a la major perillositat que presenten les partícules quan més
petita és la seva mida degut a la
major profunditat a la que poden
penetrar dins el tracte respiratori,
podent les partícules PM2,5
travessar els alvèols pulmonars i
arribar al torrent sanguini. Aquestes
partícules poden ser un vehicle
per al transport de contaminants
tals com hidrocarburs aromàtics
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policíclics o metalls pesants.
La qualitat de l’aire a l’illa de Mallorca en referència a les partícules PM2,5 pot ser
qualificada de bona, excepte en Serra de Tramuntana que tant pot ser qualificada
de bona com d’excel·lent. Eivissa i Formentera no han pogut ser avaluades per no
disposar d’analitzadors d’aquest contaminant en les seves estacions.
La legislació actualment fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut de
25 µg/m3. Addicionalment s’estableix un valor límit anual per a la protecció de la
salut, actualment en fase I d’implantació. Aquest valor límit és variable, disminuint
cada any, fins arribar als 25 µg/m3 l’any 2015. Per l’any 2013 està fixat en 26 µg/m3.
S’ha utilitzat el valor objectiu anual per avaluar la qualitat de l’aire respecte al PM2,5
per ser aquest el criteri més restrictiu en l’actualitat.

Gràfica 1: Valors anuals PM2.5

Els valors mitjos assolits oscil·len entre els 6 µg/m3 registrats en Maó i els 12 µg/m3
registrats als jardins de La Misericòrdia a Palma. A més també es proporcionen els
valors mitjos registrats durant les campanyes efectuades amb l’estació mòbil de
TIRME. Com es pot comprovar els valors assolits són semblants als registrats per les
altres estacions situades a Mallorca.
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Campanya

Dates

Valor objectiu anual (µg/m3)

Palmanyola 1
(Resta de Mallorca)

02/01/2013
12/03/2013

-

Palmanyola 2
(Resta de Mallorca)

26/04/2013
16/05/2013

7

Palmanyola 3
(Resta de Mallorca)

10/07/2013
04/09/2013

8

Es Garrovers 1
(Palma)

16/03/2013
26/04/2013

9

Es Garrovers 2
(Palma)

07/09/2013
04/11/2013

7

Son Sardina 1
(Resta de Mallorca)

17/05/2013
04/06/2013

8

Son Sardina 2
(Resta de Mallorca)

21/11/2013
09/01/2014

11

Taula 2

Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades assolides a l’Hospital Joan
March (6 µg/m3 de mitjana anual). Fent la consideració, degut a la baixa presència
de fonts emissores a la zona, que aquesta ha de presentar uns valors similars als
de l’estació Hospital Joan March, es pot assignar una qualitat de l’aire entre bona i
excel·lent respecte al paràmetre PM2,5 a la Serra de Tramuntana.
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AVALUACIÓ DE L’OZÓ (O3)

Valors octohoraris (µg/m3)
(P93,2)

Llegenda

≤ 40

Excel·lent

41 – 80

Bona

81 – 120

Regular

> 120

Dolenta

A diferència d’altres contaminants
descrits anteriorment l’ozó és un
contaminant secundari. Això vol
dir que l’ozó no és emès directament a l’atmosfera sinó que es
forma per l’acció de la radiació
solar i la temperatura sobre altres
contaminants primaris anomenats
precursors, que reaccionen amb
l’oxigen atmosfèric per forma ozó.
Un dels principals precursors és el
diòxid de nitrogen (NO2), degut
a la seva presència en emissions
tant en el trànsit rodat com en
tots els processos industrials que
impliquin una combustió: centrals
termoelèctriques, incineració de
residus, calderes de calefacció, etc.

També és important remarcar que
no tots els precursors de l’ozó
tenen un origen antropogènic,
essent per exemple la vegetació un important focus emissor de composts orgànics
volàtils naturals que poden tenir un considerable paper com a precursors. A més de
l’ozó fotoquímic també s’ha de tenir present que les tempestes elèctriques són una
importat font natural de producció d’ozó degut a l’elevat voltatge que es produeix i
que facilita l’oxidació de l’oxigen atmosfèric a ozó.
Taula 1: Valors octohoraris (µg/m3) (P93,2)

Pel seu origen fotoquímic, l’ozó mostra una variabilitat estacional molt més marcada
que altres contaminants, produint-se els valors màxims durant les estacions de
primavera i estiu i coincidint amb les hores de màxima intensitat de radiació solar.
La qualitat de l’aire de les Illes Balears pot ser qualificada, pel que fa referència a l’O3,
de regular a dolenta.
L’actual legislació fixa un valor objectiu octohorari (mitjanes horàries de concentracions
durant vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana de 120 µg/m3,
estant permeses 25 superacions anuals. Addicionalment es fixen uns llindars horaris
d’informació i alerta en 180 i 240 µg/m3 respectivament.
En la gràfica 1de la pàgina següent es pot consultar el percentil 93,2 (25 superacions
anuals permeses) dels valors registrats en l’àmbit de la nostra comunitat. Aquests
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estan compresos entre els 84 µg/m3, a l’estació de Can Misses i els 130 µg/m3, a
Ciutadella.
Encara que aquests valors siguin elevats són els esperats en indrets d’elevada intensitat
de radiació solar, com és el cas de la Mediterrània durant els mesos de primaveraestiu.
Com en els casos anteriors, Serra de Tramuntana ha estat avaluada per comparació
amb els valors assolits en estacions properes com Hospital Joan March o Can Llompart
i fent la consideració que els nivells d’ozó a Serra de Tramuntana molt probablement
siguin superiors als registrats en aquestes estacions, motiu pel qual s’ha assignat una
dolenta qualitat de l’aire a la zona respecte a aquest paràmetre.
Durant l’any 2013 no s’han assolit en cap moment els llindars d’informació o alerta
a la població.

Gràfica 1 - Valors octohoraris O3 (P93,2)

Addicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de
seguiment de la qualitat de l’aire efectuades durant l’any 2013 amb l’estació mòbil de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
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Campanya Palma (Plaça Garcia Orell)1

Valor registrat

Percentil (P93,2)

Valor objectiu per a la protecció a la salut

109 µg/m3

95 µg/m3

Valor registrat

Percentil (P93,2)

127 µg/m3

109 µg/m3

Campanya Inca-III2
Valor objectiu per a la protecció a la salut

Taula 2: Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000213.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000613.pdf&idsite=0

AVALUACIÓ DEL MONÒXID DE CARBONI (CO)

El monòxid de carboni té el seu
origen en la combustió incompleta
(defecte d’oxigen) de combustibles
en processos industrials i en el
trànsit rodat de vehicles, essent
el segon quantitativament deu
vegades més important que el
primer dins l’àmbit de les Illes
Balears.
Per aquest motiu la Comunitat
Autònoma únicament disposa
Concentració octohorària
d’analitzador de CO a les estacions
Llegenda
diària màxima (mg/m3)
fixes de Foners i Parc de Bellver
a Palma i a l’estació mòbil de la
≤ 3,3
Excel·lent
Conselleria de d’Agricultura, Medi
3,4 – 6,6
Bona
Ambient i Territori, amb la finalitat
per un costat d’avaluar l’impacte
6,7 – 10,0
Regular
del trànsit intens de Palma en
> 10,0
Dolenta
relació a aquest contaminant i
Taula 1: Concentració octohorària diària màxima (mg/m3)
per altre costat de fer campanyes
puntuals en altres indrets on pugui ser necessari avaluar la qualitat de l’aire.
Tal i com queda reflectit a la gràfica anterior, la qualitat de l’aire respecte al monòxid
de carboni és excel·lent.
L’actual legislació estableix un valor límit octohorari per a la protecció de la salut en
10 mg/m3 (màxima diària dels valors mitjos octohoraris).
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A la gràfica 1 es representen els màxims octohoraris registrats per les estacions de
Foners (1,7 mg/m3) i Parc de Bellver (1,4 mg/m3). S’observa que els valors assolits són
molt inferiors al valor límit legislat.

Gràfica 1: Valors octohoraris CO

Les zones que no presenten analitzador de monòxid de carboni han estat avaluades
per comparació amb els valors de Foners o Bellver i fent la suposició que aquests són
superiors als valors que es pugin registrar en qualsevol altre indret de les Illes Balears.
Addicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de
seguiment de la qualitat de l’aire efectuades durant l’any 2013 amb l’estació mòbil de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Campanya Palma (Plaça Garcia Orell)1

Valor registrat

Valor límit per a la protecció a la salut

0,4 mg/m3

Campanya Inca-III2

Valor registrat

Valor límit per a la protecció a la salut

0,8 mg/m3

Taula 2: Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000213.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000613.pdf&idsite=0
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AVALUACIÓ DEL BENZÈ

Tal i com succeeix en el cas del
monòxid de carboni, el principal
focus emissor de benzè a les Balears
és el trànsit de vehicles automòbils,
de tal forma que els únics punts
de control dels que es disposa
són l’estació de Foners a Palma i
l’estació mòbil de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
Concentració mitjana anual
(µg/m3)

Llegenda

≤ 1,7

Excel·lent

1,8 – 3,3

Bona

3,4 – 5,0

Regular

> 5,0

Dolenta

La qualitat de l’aire ambient en
referència a aquest paràmetre es
pot considerar excel·lent en l’àmbit
de les Illes Balears, tal i com queda
reflectit en la gràfica adjunta.
Actualment la legislació únicament
fixa un valor límit per a la protecció
de la salut de 5 µg/m3.

Les úniques estacions fixes a les Illes
Balears equipades amb analitzador
3
de benzè són Foners (0,5 µg/m ) i Bellver (0,3 µg/m3) valors que s’associen amb una
excel·lent qualitat de l’aire ambient.
Taula 1: Concentració mitjana anual (µg/m3)

La resta de zones s’avaluen per comparació amb els valors de Foners i Bellver i fent
la suposició que els valors d’immissió en aquestes zones són inferiors als assolits a
Palma.
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Gràfica 1: Valors anuals benzè

AVALUACIÓ DEL BENZO(A)PIRÈ

Els principals focus emissors de
benzo(a)pirè, contaminant amb
propietats cancerígenes, a les
Illes Balears són els processos de
combustió de matèria orgànica
a baixa temperatura i amb
deficiència d’oxigen: crema de
biomassa, incineració de residus,
trànsit de vehicles, etc.

Concentració mitjana anual
(ng/m3)

Llegenda

≤ 0,33

Excel·lent

0,34 – 0,67

Bona

0,68 – 1,00

Regular

> 1,00

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m3)
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Durant l’any 2013 es varen realitzat
mesures habituals únicament en
les estacions de Foners i Parc de
Bellver a Palma, i Hospital Joan
March a Resta de Mallorca; amb
la finalitat de disposar de dades
d’un lloc especialment influenciat
per la presència de trànsit intents
de vehicles per una banda (Foners)
i d’uns indrets relativament nets i
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poc contaminats per l’altra (Bellver i Hospital Joan March).
Actualment la legislació fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut
d’1 ng/m3 a ser complert a partir de l’1 de gener de 2013.
Les poques dades de què es disposa fan que únicament es pugui avaluar la qualitat de
l’aire a les zones de Palma i Resta de Mallorca, assolint en el dos casos una excel·lent
qualitat de l’aire ambient.
Segons es pot comprovar en la taula adjunta, els nivells d’immissió assolits durant
l’any 2013 han estat molt inferiors als nivells fixats en la legislació vigent:
Estació

Concentració mitjana
anual (ng/m3)

Estació

Concentració mitjana
anual (ng/m3)

Sant Joan de Déu
(Palma)

0,042

Sant Lluís
(Maó)

0,070

Hospital Joan
March
(Resta de Mallorca)

0,0056

Pous
(Maó)

0,070

Torrent
(Eivissa)

0,070

Maó (EMEP)
(Maó)

0,042

Taula 2
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AVALUACIÓ DELS METALLS (Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom)

Les principals fonts emissores de
metalls a les Illes Balears són la
producció d’energia elèctrica i el
trànsit en el seus tres aspectes: per
carretera, marítim i aeri; en ambdós
casos degut a l’ús de combustibles. És
importat remarcar que el transport
per carretera també influeix en els
nivell d’immissió per metalls degut a
l’erosió dels pneumàtics amb l’asfalt
de les carreteres.
De tots els metalls avaluats el plom
és el més important. La principal
Concentració mitjana anual (ng/m ) Llegenda
font emissora de plom a l’atmosfera
As
Cd
Ni
Pb
ha estat durant anys el trànsit de
≤ 2,00
≤ 1,67
≤ 6,67
≤ 165
Excel·lent
vehicles degut a la presència d’aquest
contaminant en els combustibles
2,01 – 4,00 1,68 – 3,33 6,67 – 13,3 166 – 330
Bona
utilitzats en automoció, encara que
4,01 – 6,00 3,34 – 5,00 13,4 – 20,0 331 – 500
Regular
aquest impacte ha anat disminuint
> 6,00
> 5,00
> 20,0
> 500
Dolenta
des de la utilització de combustibles
Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m3)
sense plom.
Com es pot comprovar tant a la gràfica com a la taula adjunta, la qualitat de l’aire
en les Illes Balears ha estat durant l’any 2013 excel·lent pel que fa referència a aquests
contaminants:
3

Zona
Palma
(ES0401)
Resta de Mallorca
(ES0413)
Maó
(ES0409)
Eivissa
(ES0411)

Estació

As
(ng/m3)

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

Pb
(ng/m3)

Bellver

0,71

0,074

1,8

0,88

Foners

0,66

0,078

2,0

1,1

Sant Joan de Déu

0,43

0,07

2,9

2,9

Alcúdia

0,25

0,07

1,3

1,7

Hospital
Joan March

0,86

0,28

1,5

1,6

Maó (EMEP)

0,17

0,043

2,2

1,7

Can Misses

0,25

0,07

1,5

1,5

Torrent

0,38

0,076

1,3

1,4

Taula 2
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CONCLUSIONS
Per a una àmplia majoria de contaminants: diòxid de sofre (SO2), sulfhídric (SH2),
amoníac (NH3), monòxid de carboni (CO), benzè, benzo(a)pirè i metalls la qualitat
de l’aire a les Illes Balears ha estat avaluada durant l’any 2013 entre excel·lent i bona.
Únicament en el cas de tres contaminants com són el diòxid de nitrogen (NO2), les
partícules en suspensió PM10 i l’ozó (O3) s’han obtingut valors entre regulars i dolents,
encara que en el cas del contaminant NO2 només és la zona de Palma que, amb un
valor mig horari de 37 µg/m3, assoleix una qualitat de l’aire qualificada com a regular.
De forma global, els valors registrats són molt semblants als dels últims anys.
A més del seguiment efectuat per les diferents estacions fixes, durant l’any 2013
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha efectuat campanyes de
seguiment de la qualitat de l’aire a Palma (Plaça Garcia Orell) i a Inca. La primera
campanya ha estat realitzada amb la principal finalitat de poder efectuar mapes de
nivells d’immissió d’NO2 més exactes i complets, seguint amb els criteris establerts
en el PMQAP 2011-2015. La campanya efectuada a Inca s’engloba dins d’un estudi
efectuat durant els últims anys de la qualitat de l’aire de la ciutat, englobada dins
la zona Resta de Mallorca, però amb característiques pròpies que fan important
efectuar aquest estudi diferenciat.
Pel que fa referència a l’ozó, a les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos
d’estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut fixat
en 120 µg/m3, amb màxims octohoraris registrats de l’ordre de 140 µg/m3. Durant
l’any 2013 s’han assolit valors lleugerament superiors als de l’any passat, registrant la
majoria de les zones una qualitat de l’aire de dolenta. El valor objectiu anteriorment
esmentat permet fins a 25 superacions anuals de mitjana de tres anys. En la avaluació
efectuada en el present informe únicament s’han tingut en consideració les dades
corresponents a l’any 2013 i no s’han efectuat mitjanes triennals.
Els nivells de partícules PM10 durant el 2013 varen ser en general lleugerament superiors
als valors de 2012. Climatològicament l’any 2013 va ser a Mallorca i Menorca més
plujós que els últims anys. Per contra a les Pitiüses va ser més sec de l’habitual.
Aquestes diferències climatològiques no s’han vist reflectides en els nivells de PM10
assolits al conjunt de les Balears.
Palma, 22 de juliol de 2014
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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ANNEX I. Es representen, de forma qualitativa, els valors mitjans diaris de tots els
dies de l’any d’alguns dels contaminants d’estacions seleccionades.

Imatge 1: SO2 - Can Misses

Imatge 2: NO2 - Forners
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Imatge 3: PM10 - Forners

Imatge 4: PM10 - Hospital Joan March
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Imatge 5: PM10 - Can Misses

Imatge 6: PM10 - Sant Lluís
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Imatge 7: PM2,5 - Hospital Joan March

Imatge 8: O3 - Bellver
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Imatge 9: O3 - Forners

Imatge 10: O3 - Alcúdia
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Imatge 11: O3 - Hospital Joan March

Imatge 12: O3 - Ciutadella
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Informe

2014
INFORME QUALITAT AIRE ILLES BALEARS 2014
Actualment el Govern de les Illes Balears disposa d’un total de set estacions de vigilància
i control de la qualitat de l’aire ambient. Tres d’elles estan situades a Palma, una al
carrer Foners, una segona al Parc de Bellver i la tercera als jardins de La Misericòrdia.
La quarta es troba ubicada al municipi de Ciutadella a Menorca, i la cinquena es situa
a Sant Antoni de Portmany, a l’illa d’Eivissa. Per últim se disposa de dues estacions
mòbils, el que permet utilitzar-les en qualsevol indret de les Illes Balears.
A més de les estacions pròpies, la Conselleria rep les dades dels diferents punts de
mesura establerts per certes empreses, les activitats de les quals fan necessari el
control de la qualitat de l’aire al seu voltant.
Addicionalment també es reben les dades de l’estació del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient situada a Maó, associada a la xarxa EMEP (European
Monitoring and Evaluation Programme) amb la finalitat de mesurar els nivells de
contaminació de fons regional.
Resumint, la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire de les Illes Balears
disposa de:
a. Les set estacions pròpies de la Conselleria
b. Les onze estacions fixes situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca,
Menorca i Eivissa i dues estacions mòbils propietat d’ENDESA
c. L’estació fixa situada a L’Hospital Joan March i una estació mòbil de TIRME
d. L’estació de la fàbrica de ciment de Lloseta
e. L’estació EMEP de Maó
f. L’estació d’AENA a l’aeroport de Palma
La Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera
més neta, estableix els principis i obligacions sobre aquesta qüestió substituint
a l’anterior normativa vigent (Directives 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE i
2002/3/CE) dins l’àmbit europeu. D’altra banda tenim la Directiva 2004/107/CE
relativa a l’arsènic, cadmi, mercuri, níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics a
l’aire ambient. Aquestes directives s’han transposat a la legislació espanyola mitjançant
el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Segons la normativa esmentada abans s’ha realitzat una sèrie d’actuacions en matèria
de qualitat de l’aire d’acord amb els següents criteris:
a. Seguiment dels diferents objectius de qualitat per a cadascú dels contaminants
descrits en la legislació
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b. Zonificació del territori de les Illes Balears, tenint en compte la presència
d’aglomeracions urbanes, de focus emissors importants, valors històrics
d’immissió, etc., en la qual s’efectuarà el seguiment dels objectius de qualitat
descrits en el punt anterior
Pel que fa referència al seguiment dels objectius, la legislació actual fixa una sèrie de
paràmetres (llindars, valors objectius, valors crítics), per diferents períodes (anuals,
diaris, horaris), tant per a la protecció de la salut com per a la protecció de la vegetació
o dels ecosistemes. En el present informe, encara que s’avaluen tots els paràmetres
legislativament establerts, i amb la finalitat d’avaluar de forma unívoca la qualitat
de l’aire per a cadascú d’aquests paràmetres, s’ha pres el següent criteri de prioritat:
a. Qualsevol paràmetre fixat per a la protecció de la salut abans que qualsevol
paràmetre per avaluar la protecció de la vegetació i/o els ecosistemes
b. Paràmetres de major període d’avaluació abans que els paràmetres d’inferior
període d’avaluació; és a dir, valors anuals abans que valors diaris i aquests
abans que valors horaris
L’avaluació d’aquests objectius es realitza comparant el nivell d’immissió assolit per
a cada paràmetre estudiat amb el llindar establert legislativament segons la taula
adjunta:
Valor assolit (VA) en funció del valor de
referència legislatiu (VRL)

Qualitat de l’aire

VA ≤ (1/3)VRL

Excel·lent

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Bona

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Dolenta

Taula 1: Valor assolit (VA) en funció del valor de referència legislatiu (VRL)

Així, per exemple, per poder qualificar d’excel·lent la qualitat de l’aire per a un criteri
legislatiu determinat, els valors d’immissió assolits han de ser inferiors a una tercera
part del valor de referència legislativament establert.
Respecte a la zonificació del territori avaluat, l’actual inclou els nuclis urbans de
Palma (zona ES0401), Maó (zona ES0409) i Eivissa (zona ES0411). Seguidament,
es considera la resta de l’illa de Mallorca (zona ES0413). Finalment, se separaren les
zones d’atmosfera tradicionalment més netes: Serra de Tramuntana (zona ES0402)
a Mallorca, la resta de l’illa de Menorca (zona ES0410) i la resta d’Eivissa juntament
amb la totalitat de l’illa de Formentera (zona ES0412). D’aquesta manera les Illes
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Balears apareixen classificades en set zones.
El resultat assolit es mostra en el següent mapa de zonificació de les Illes Balears on
s’ubiquen les estacions de control de qualitat de l’aire i els principals focus emissors.
Comentar que l’estació que apareix amb el número 9 (Cases de Menut), es va
incorporar a la xarxa durant l’any 2015 i, per tant, no és objecte d’aquest informe:

Imatge 1: Zonificació per l´avaluació de la qualitat de l´aire a les Illes Balears
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TAULA DE ZONIFICACIÓ, ESTACIONS FIXES DE CONTROL I CONTAMINANTS
AVALUATS
Zona

Palma
(ES0401)

Resta Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)
Resta Menorca
(ES0410)
Eivissa
(ES0411)

Resta Eivissa –
Formentera
(ES0412)

Estació

Tipus

SO2 NO2

O3

CO

Bellver

S

Foners

U

Sant Joan de Déu

S

La Misericòrdia

U

Aeroport de
Mallorca

S

× × × ×

UIB - Parc Bit

S

Sa Pobla

R

Alcúdia

R

S’Albufera

R

Can Llompart

R

×
×
×
×
×

Hospital Joan
March

R

× × ×

Lloseta

R

Sant Lluís

S

Pous

U

Maó (EMEP)

R

× × ×
× × ×
× × ×

Ciutadella

S

× ×

×

Can Misses

S

×

Dalt Vila

U

Torrent

R

× × ×
× × ×
× × ×

Sant Antoni de
Portmany

S

× ×

× × ×
× × × ×
× × ×

Benzè

B(a)P

PM10

×

×
×
×

×

PM2,5

Metalls

×

×
×
×

×

Taula 2: U: urbana, S: suburbana, R: rural
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× ×
× ×
× ×
×
×

×

×

×

×
×
×
×

×

×

×

×
×

×
×

×
×
×
×

×

×
×
×

×
×
×

×
×
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LLINDARS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 1
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

Llindar d’avaluació

Valor

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

350 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

125 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes

20 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

500 µg/m3

Valor de referència trentaminutal

100 µg/m3

Valor de referència diari

40 µg/m3

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

200 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la vegetació (suma
d’NO més NO2 expressats en forma d’NO2)

30 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

400 µg/m3

Valor diari recomanat (OMS)

270 µg/m3

Valor anual recomanat (OMS)

8 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

50 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana

25 µg/m3

Valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut
humana

120 µg/m3

Llindar d’informació a la població

180 µg/m3

Llindar d’alerta a la població

240 µg/m3

CO

Valor límit per a la protecció de la salut humana

10 mg/m3

Benzè

Valor límit per a la protecció de la salut humana

6 µg/m3

Benzo(a)pirè

Valor objectiu anual

1 ng/m3

Arsènic

Valor objectiu anual

6 ng/m3

Cadmi

Valor objectiu anual

5 ng/m3

Níquel

Valor objectiu anual

20 ng/m3

Plom

Valor límit per a la protecció de la salut humana

PM10
PM2,5

O3

500 ng/m3

Taula 3: 1 Totes llindars d’avaluació fan referència al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, excepte els valors
d’NH3 recomanats per l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe – Second Edition 2000)
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE SOFRE (SO2)
A l’àmbit de la nostra Comunitat
Autònoma els principals focus
emissors en referència al diòxid de
sofre són les centrals de producció
d’energia elèctrica i l’activitat
portuària.
Les Illes Balears mostren respecte
al diòxid de sofre una excel·lent
qualitat de l’aire ambient, tal i
com queda reflectit en la gràfica
adjunta.
La legislació vigent marca tres
objectius de qualitat respecte a
l’SO2: un valor crític anual per a la
≤ 42
Excel·lent
protecció de la vegetació fixat en
43– 83
Bona
20 µg/m3; un valor límit diari per
a la protecció de la salut de 125
84 – 125
Regular
µg/m3, amb 3 superacions anuals
> 125
Dolenta
permeses i, per últim, un valor
Taula 1: Valors diaris d’SO2 (µg/m3) (P99,2)
límit horari per a la protecció de la
salut fixat en 350 µg/m3, que no es
podrà superar en més de 24 ocasions durant l’any. Addicionalment també s’estableix
un llindar d’alerta de 500 µg/m3, el qual s’assoleix si es supera aquest valor durant
tres hores consecutives.
Valors diaris d’SO2 (µg/m3)
(P99,2)

Llegenda

Cap de les estacions de qualitat de l’aire situades a les Illes Balears ha assolit nivells
superiors als descrits anteriorment. En les gràfiques adjuntes es representen els valors
registrats durant l’any 2014.
Respecte als valors diaris, a la gràfica 1 es representen els percentils 99,2 (P99,2)
del conjunt de valors assolits per a totes les estacions. Aquest percentil és el que
estadísticament es correspon amb les tres superacions anuals permeses pel límit diari
per a la protecció de la salut. Un valor del P99,2 de 125 µg/m3 implicaria que no s’han
assolit aquestes tres superacions, que el 99,2% de les dades diàries registrades han
estat inferiors o iguals a 125 µg/m3 i que només un 0,8% dels valors registrats són
superiors a 125 µg/m3, percentatge que es correspon a tres dels 365 dies de l’any.
Com es pot apreciar els valors més alts es corresponen a les estacions de Can Misses
(36 µg/m3), Pous (36 µg/m3) i Dalt Vila (20 µg/m3). Aquestes estacions estan molt
influenciades per les centrals de producció d’energia elèctrica i pels ports de les ciutats
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d’Eivissa i Maó, principals activitats emissores de diòxid de sofre.

Gràfica 1: Valors diaris SO2 (P99,2)

Els valors horaris es representen a la gràfica 2 de la pàgina següent amb el seu percentil
P99,7 (24 superacions permeses anualment) en la segona gràfica adjunta. Tots els
valors són significativament inferiors als 350 µg/m3 permesos en la legislació, essent
l’estació de Pous a Menorca la que registra el valor més elevat amb 59 µg/m3, degut
a la influència de la central tèrmica de Maó. Altres valors significatius són els de Can
Misses (57 µg/m3) i S’Albufera (38 µg/m3).
Pel que fa referència als valors mitjos anuals aquests es representen a la gràfica 3
de la pàgina següent i oscil·len entre un valor mínim <1 µg/m3 assolit a l’estació de
Maó (EMEP) i un valor màxim de 10 µg/m3 assolit a l’estació de Can Misses a Eivissa.
Altres valors a remarcar s’han assolit a les estacions de Pous (9 µg/m3) i Dalt Vila (6
µg/m3) que per la seva tipologia urbana no s’utilitzen en la avaluació de la protecció a
la vegetació (en la gràfica a final de pàgina següent s’han representat en color gris les
estacions no utilitzades per avaluar la protecció a la vegetació).
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Gràfica 2: Valors horaris SO2 (P99,2)

Gràfica3: Valors anuals SO2
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La zona Resta d’Eivissa i Formentera ha estat avaluada amb les dades obtingudes
amb una de des dues estacions mòbils propietat d’ENDESA corresponents a una
campanya efectuada a Formentera entre el 12 d’agost i l’1 d’octubre de 2014:
Campanya Formentera (unitat mòbil ENDESA)

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

50 µg/m3

46 µg/m3 (P99,7)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

23 µg/m3

23 µg/m3 (P99,2)

Taula 2

La zona Serra de Tramuntana, sense estacions de seguiment pròpies, ha estat avaluada
per comparació amb els valors assolits en estacions situades en entorns rurals en
les immediacions de la zona i relativament lliures de punts emissors importants,
com per exemple Can Llompart a Pollença o l’Hospital Joan March a Bunyola. A
més dels resultats obtinguts per les estacions fixes, durant l’any 2014 s’han efectuat
campanyes de seguiment de la qualitat de l’aire amb l’estació mòbil de la Conselleria.
A continuació es tabulen els resultats relatius a l’SO2 de les citades campanyes:
Campanya Poliesportiu Prínceps d’Espanya1

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

24 µg/m3

19 µg/m3 (P99,7)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

11 µg/m3

10 µg/m3 (P99,2)

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

10 µg/m3

8 µg/m3 (P99,7)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

8 µg/m3

7 µg/m3 (P99,2)

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

17 µg/m3

13 µg/m3 (P99,7)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

11 µg/m3

11 µg/m3 (P99,2)

Campanya Son Servera2

Campanya Platja de Muro3

Taula 3
Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010614.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010814.pdf&idsite=0
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0011014.pdf&idsite=0
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE NITROGEN (NO2)
Els principals focus emissors de
diòxid de nitrogen en l’àmbit de
les Illes Balears són el trànsit de
vehicles i les centrals de producció
d’energia elèctrica.

Concentració mitjana anual
d’NO2 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

En relació a l’NO2, únicament el
nucli urbà de Palma mostra uns
nivells de contaminació elevats
i pròxims als nivells fixats per
la legislació vigent. En la resta
del territori de la Comunitat
Autònoma la qualitat de l’aire és
excel·lent.

La legislació actual fixa tres objectius
de qualitat en referència l’NO2: un
valor crític anual per a la protecció
14 – 27
Bona
de la vegetació de 30 µg/m3 (suma
28 – 40
Regular
de les concentracions d’NO i NO2
> 40
Dolenta
expressades en forma d’NO2); un
Taula 1: Concentració mitjana anual d’NO2 (µg/m3)
valor límit anual per a la protecció
de la salut de 40 µg/m3; i, per últim,
un valor límit horari per a la protecció de la salut de 200 µg/m3, que no es podrà
superar més de 18 ocasions durant l’any. Addicionalment s’estableix un llindar d’alerta
en 400 µg/m3, el qual s’assoleix si es supera aquest valor durant tres hores consecutives.
En la gràfica 1 es representen el valors anuals mitjos d’NO2 assolits en les diferents
estacions del territori de les Illes Balears. Tal i com es pot apreciar únicament l’estació
de Foners a Palma, amb un valor de 37 µg/m3, mostra una regular qualitat de l’aire
ambient, degut principalment a l’elevada intensitat de trànsit de vehicles en l’entorn de
l’estació. La resta d’estacions presenten una excel·lent o bona qualitat de l’aire ambient
i mostren valors que oscil·len entre els 4 µg/m3 de Sant Antoni de Portmany i els 20
µg/m3 de Sant Joan de Déu.
En referència als valors horaris, aquests es representen a la gràfica 2 amb el seu
percentil 99,8 (18 superacions anuals permeses). Encara que s’han registrat alguns
valors elevats, el valor del P99,8 no ha superat en cap de les estacions fixes el límit
horari de 200 µg/m3. El valor més elevat s’ha assolit a l’estació de Foners (114 µg/m3),
amb una bona qualitat de l’aire respecte aquest paràmetre. La resta de les estacions
mostren valors que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre bona i excel·lent.
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Gràfica 1: Valors anuals NO2

Gràfica 2: : Valors horaris NO2 (P99,8)
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A la gràfica 3 es representen els valors mitjans anuals d’NOx. Els valors de les estacions
que per la seva tipologia urbana no se consideren en l’avaluació del nivell crític per
a la protecció de la vegetació es representen en color gris. Els valors assolits oscil·len
entre els 19 µg/m3 de Can Misses i els 5 µg/m3 de l’estació EMEP de Maó.
Serra de Tramuntana, zona que no disposa d’estacions pròpies, ha estat avaluada,
a l’igual com s’ha fet en el cas de l’SO2, tenint en consideració els valors assolits en
altres estacions situades a punts pròxims a la Serra de Tramuntana i lliures de la
presència d’importants focus emissors propers.

Gràfica 3: Valors anuals NOx (NO + NO2)
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A continuació es tabulen els resultats relatius a l’NO2 obtinguts durant les campanyes
de qualitat de l’aire efectuades per l’estació mòbil de la Conselleria:
Campanya Poliesportiu Prínceps d’Espanya1

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

104 µg/m3

90 µg/m3 (P99,8)

Valor límit anual per a la protecció de la salut

16 µg/m3

no s’aplica

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

42 µg/m3

40 µg/m3 (P99,8)

Valor límit anual per a la protecció de la salut

8 µg/m3

no s’aplica

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a la protecció de la salut

32 µg/m3

25 µg/m3 (P99,8)

Valor límit anual per a la protecció de la salut

8 µg/m3

no s’aplica

Campanya Son Servera2

Campanya Platja de Muro3

Taula 2
Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010614.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010814.pdf&idsite=0
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0011014.pdf&idsite=0
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AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM10)
S’anomenen PM10 a les partícules
sòlides en suspensió de diàmetre
menor a 10 µm. El seu principal
origen és l’activitat antropogènica
(trànsit rodat, processos de
combustió, obres, resuspensió del
sòl, etc.) però també existeix una
importat contribució d’origen
natural com per exemple l’arrossegament de pols sahariana pel vent
des del nord d’Àfrica, efecte molt
habitual en tota la mediterrània.
Concentració mitjana anual
de PM10 (µg/m3)

Llegenda

≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

28 – 40

Regular

Pel que fa referència a les partícules
PM10, les Illes Balears mostren en
tot el seu territori una qualitat de
l’aire ambient qualificada com a
bona.

Actualment la legislació fixa dos
criteris per a l’avaluació de la
Taula 1: Concentració mitjana anual de PM10 (µg/m3)
qualitat de l’aire en aquest paràmetre: un valor límit anual per a la
3
protecció de la salut de 40 µg/m i un valor límit diari per a la protecció de la salut de
50 µg/m3, que no es podrà superar més de 35 ocasions per any.
> 40

Dolenta

A la gràfica 1 es representen els valors mitjos anuals de totes les estacions del territori
de la Comunitat Autònoma, valors compresos entre els 15 µg/m3 assolits a Sant Lluis
i els 26 µg/m3 de Sant Joan de Déu a Palma.
Pel que fa referència al valor límit diari per a la protecció de la salut, a la gràfica 2
es representa el percentil 90,4 dels valors diaris registrats en les diferents estacions
(35 superacions anuals permeses). Les estacions assoleixen valors situats entre els
24µg/m3 de Can Llompart i els 38 µg/m3 registrats a Lloseta, valors que es poden
associar amb una qualitat de l’aire entre bona i regular.
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Gràfica 1: Valors anuals PM10

Gràfica 2: Valors diaris PM10 (P90,4)
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Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades registrades en altres estacions
properes a la zona com les estacions de Can Llompart (16 µg/m3 de mitjana anual)
i Hospital Joan March (17 µg/m3 de mitjana anual). Fent la consideració, degut a
la baixa presència de fonts emissores a la zona, aquesta ha de presentar uns valors
similars o inferiors als de les dues estacions citades, es pot assignar una qualitat de
l’aire de bona respecte al paràmetre PM10 a la Serra de Tramuntana.
Addicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de
seguiment de la qualitat de l’aire efectuades durant l’any 2014 amb l’estació mòbil de
la Conselleria:
Campanya Poliesportiu Prínceps d’Espanya1

Valor registrat

Percentil (P90,4)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

51 µg/m3

27 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut

20 µg/m3

no s’aplica

Valor registrat

Percentil (P90,4)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

56 µg/m3

37 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut

25 µg/m3

no s’aplica

Valor registrat

Percentil (P90,4)

Valor límit diari per a la protecció de la salut

95 µg/m3

64 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut

35 µg/m3

no s’aplica

Campanya Son Servera2

Campanya Platja de Muro3

Taula 2

Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010614.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010814.pdf&idsite=0
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0011014.pdf&idsite=0
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Resum d’episodis d’intrusió de partícules en les Illes Balears 2014
Mes

Dies en què es registra

Gener

cap dia

Febrer

15-19

Març

11, 22, 30-31

Abril

1-3, 20-22

Maig

20-21

Juny

7-10, 22-24

Juliol

(1 i 20 biomassa), 3-4

Agost

(1-8, 10-13, 25-28 biomassa), 19-21

Setembre

17-19, 21-22, 28-30

Octubre

(10, 20-21 biomassa), 1, 12, 18-20, 25-26

Novembre

22-25, 28-30

Desembre

1, 12-14

Taula 3

La taula 3 mostra les dates dels episodis africans que amb alta probabilitat poden
haver afectat els nivells de partícules registrades en superfície, indicant entre parèntesis
els causats per altres fenòmens (com la combustió de biomassa), a partir de les
execucions dels models de pronòstic analitzats. En les cel·les poden trobar-se dates
(una o diverses) en dos formats possibles:
• Dies aïllats: S’han registrat episodis d’aportació de partícules que en la majoria
dels casos poden incrementar els nivells de PM en l’aire ambient. Si l’episodi
està acompanyat de pluja aquest impacte en els nivells de PM pot ser poc
evident.
• Intervals: Igual que en dies aïllats, però es mostren el primer i últim dia de
l’episodi (separats per un guió).

205

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Dades subministrades com a fruit del Conveni de col·laboració per a l’estudi i
l’avaluació de la contaminació atmosfèrica per material de partícules en suspensió a
Espanya entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el Consell Superior
de Investigacions Científiques i l’Agència Estatal de Meteorologia.
AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM2,5)
Les partícules PM2,5 (aquelles
que tenen un diàmetre inferior
a 2,5 µm) tenen el seu principal
origen en les mateixes activitats
antropogèniques que les partícules
PM10.

Concentració mitjana anual
de PM2,5 (µg/m3)

Llegenda

≤8

Excel·lent

9 – 17

Bona

18 – 25

Regular

> 25

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual de PM2,5 (µg/m3)

L’estudi per separat dels dos tipus
de partícules es deu principalment
a la major perillositat que presenten les partícules quan més
petita és la seva mida degut a la
major profunditat a la que poden
penetrar dins el tracte respiratori,
podent les partícules PM2,5
travessar els alvèols pulmonars i
arribar al torrent sanguini. Aquestes
partícules poden ser un vehicle
per al transport de contaminants
tals com hidrocarburs aromàtics
policíclics o metalls pesants.

La qualitat de l’aire a l’illa de
Mallorca en referència a les partícules PM2,5 pot ser qualificada de bona, excepte en
Serra de Tramuntana que tant pot ser qualificada de bona com d’excel·lent. Eivissa
i Formentera no han pogut ser avaluades per no disposar d’analitzadors d’aquest
contaminant en les seves estacions, al no ser legalment obligatori.
La legislació actualment fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut de
25 µg/m3. Addicionalment s’estableix un valor límit anual per a la protecció de la
salut, actualment en fase I d’implantació. Aquest valor límit és variable, disminuint
cada any, fins arribar als 25 µg/m3 l’any 2015. Per l’any 2014 està fixat en 26 µg/m3.
S’ha utilitzat el valor objectiu anual per avaluar la qualitat de l’aire respecte al PM2,5
per ser aquest el criteri més restrictiu en l’actualitat.
Els valors mitjans assolits oscil·len entre els 6 µg/m3 registrats en Maó i els 13
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µg/m3 registrats als jardins de La Misericòrdia a Palma. A més també es proporcionen
els valors mitjans registrats durant les campanyes efectuades amb l’estació mòbil de
TIRME. Com es pot comprovar els valors assolits són semblants als registrats per les
altres estacions situades a Mallorca.

Gràfica 1: Valors anuals PM2,5

Campanya

Període

Valor objectiu
anual (µg/m3)

Palmanyola 1 (Resta de Mallorca)

1er semestre

7

Palmanyola 2 (Resta de Mallorca)

2on semestre

7

Es Garrovers 1 (Palma)

1er semestre

9

Es Garrovers 2 (Palma)

2on semestre

10

Son Sardina 1 (Resta de Mallorca)

1er semestre

8

Son Sardina 2 (Resta de Mallorca)

2on semestre

12

Taula 2
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Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades assolides a l’Hospital Joan
March (8 µg/m3 de mitjana anual). Fent la consideració, degut a la baixa presència
de fonts emissores a la zona, que aquesta ha de presentar uns valors similars als
de l’estació Hospital Joan March, es pot assignar una qualitat de l’aire entre bona i
excel·lent respecte al paràmetre PM2,5 a la Serra de Tramuntana.
AVALUACIÓ DE L’OZÓ (O3)

Valors octohoraris (µg/m3)
(P93,2)

Llegenda

≤ 40

Excel·lent

41 – 80

Bona

81 – 120

Regular

> 120

A diferència d’altres contaminants
descrits anteriorment l’ozó és un
contaminant secundari. Això vol
dir que l’ozó no és emès directament a l’atmosfera sinó que es
forma per l’acció de la radiació
solar i la temperatura sobre altres
contaminants primaris anomenats
precursors, que reaccionen amb
l’oxigen atmosfèric per formar ozó.
Un dels principals precursors és el
diòxid de nitrogen (NO2), degut
a la seva presència en emissions
tant en el trànsit rodat com en
tots els processos industrials que
impliquin una combustió: centrals
termoelèctriques, incineració de
residus, calderes de calefacció, etc.

Dolenta

També és important remarcar que
no tots els precursors de l’ozó
tenen un origen antropogènic,
essent per exemple la vegetació un important focus emissor de composts orgànics
volàtils naturals que poden tenir un considerable paper com a precursors. A més de
l’ozó fotoquímic també s’ha de tenir present que les tempestes elèctriques són una
importat font natural de producció d’ozó degut a l’elevat voltatge que es produeix i
que facilita l’oxidació de l’oxigen atmosfèric a ozó.
Taula 1: Valors octohoraris (µg/m ) (P93,2)
3

Pel seu origen fotoquímic, l’ozó mostra una variabilitat estacional molt més marcada
que altres contaminants, produint-se els valors màxims durant les estacions de
primavera i estiu i coincidint amb les hores de màxima intensitat de radiació solar.
La qualitat de l’aire de les Illes Balears pot ser qualificada, pel que fa referència a l’O3,
de regular a dolenta.
L’actual legislació fixa un valor objectiu octohorari (mitjanes horàries de concentracions
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durant vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana de 120 µg/m3,
estant permeses 25 superacions anuals. Addicionalment es fixen uns llindars horaris
d’informació i alerta en 180 i 240 µg/m3 respectivament.
En la gràfica 1 es pot consultar el percentil 93,2 (25 superacions anuals permeses)
dels valors registrats en l’àmbit de la nostra comunitat. Aquests estan compresos
entre els 93 µg/m3, a l’estació de Foners i els 121 µg/m3, a Sant Antoni de Portmany.

Gràfica 1: Valors Valors octohoraris O3 (P93,2)

Encara que aquests valors siguin elevats són els esperats en indrets d’elevada intensitat
de radiació solar, com és el cas de la Mediterrània durant els mesos de primavera i estiu.
Com en els casos anteriors, Serra de Tramuntana ha estat avaluada per comparació
amb els valors assolits en estacions properes com Hospital Joan March o Can Llompart
i fent la consideració que els nivells d’ozó a Serra de Tramuntana molt probablement
siguin superiors als registrats en aquestes estacions, motiu pel qual s’ha assignat una
dolenta qualitat de l’aire a la zona respecte a aquest paràmetre. A l’informe de l’any
que ve tindrem dades d’ozó de la Serra de Tramuntana gràcies a la incorporació,
durant el primer trimestre de 2015, de la nova estació de Cases de Menut.
Durant l’any 2014 no s’han assolit en cap moment els llindars d’informació o alerta
a la població.
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Addicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de seguiment
de la qualitat de l’aire efectuades durant l’any 2014 amb l’estació mòbil de la Conselleria:
Campanya Poliesportiu Prínceps d’Espanya1

Valor registrat

Percentil (P93,2)

121 µg/m3

103 µg/m3

Valor registrat

Percentil (P93,2)

116 µg/m3

97 µg/m3

Valor registrat

Percentil (P93,2)

96 µg/m3

76 µg/m3

Valor objectiu per a la protecció a la salut
Campanya Son Servera2
Valor objectiu per a la protecció a la salut
Campanya Platja de Muro3
Valor objectiu per a la protecció a la salut
Taula 2

Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010614.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010814.pdf&idsite=0
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0011014.pdf&idsite=0

AVALUACIÓ DEL MONÒXID DE CARBONI (CO)
El monòxid de carboni té el seu
origen en la combustió incompleta
(defecte d’oxigen) de combustibles
en processos industrials i en el
trànsit rodat de vehicles, essent
el segon quantitativament deu
vegades més important que el
primer dins l’àmbit de les Illes
Balears.

Concentració octohorària
diària màxima (mg/m3)

Llegenda

≤ 3,3

Excel·lent

3,4 – 6,6

Bona

6,7 – 10,0

Regular

> 10,0

Dolenta

Taula 1: Concentració octohorària diària màxima (mg/m3)
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Per aquest motiu la Comunitat
Autònoma únicament disposa
d’analitzador de CO a l’estació
fixa de Foners, amb la finalitat
d’avaluar l’impacte del trànsit
intens de Palma en relació a aquest
contaminant.
Tal i com queda reflectit a la
gràfica1 de la pàgina següent,
la qualitat de l’aire respecte al
monòxid de carboni és excel·lent.
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L’actual legislació estableix un valor límit octohorari per a la protecció de la salut en
10 mg/m3 (màxima diària dels valors mitjos octohoraris). Les zones que no presenten
analitzador de monòxid de carboni han estat avaluades per comparació amb els valors
de Foners i fent la suposició que aquests són superiors als valors que es pugin registrar
en qualsevol altre indret de les Illes Balears. A la gràfica adjunta es representen els
màxims octohoraris registrats per l’estació de Foners (1,2 mg/m3). S’observa que el
valor assolit és molt inferior al valor límit legislat.

Gràfica 1: Valors octohoraris CO
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AVALUACIÓ DEL BENZÈ

Concentració mitjana anual
(µg/m3)

Llegenda

≤ 1,7

Excel·lent

1,8 – 3,3

Bona

Tal i com succeeix en el cas del
monòxid de carboni, el principal
focus emissor de benzè a les
Balears és el trànsit de vehicles
automòbils, de tal forma que l’únic
punt de control del que es disposa
és l’estació de Foners a Palma.
La qualitat de l’aire ambient en
referència a aquest paràmetre es
pot considerar excel·lent en l’àmbit
de les Illes Balears, tal i com queda
reflectit en la gràfica adjunta.
Actualment la legislació únicament
fixa un valor límit per a la protecció
de la salut de 5 µg/m3.

L’única estació fixa a les Illes
Balears equipada amb analitzador
3,4 – 5,0
Regular
de benzè és Foners (0,3 µg/m3)
> 5,0
Dolenta
amb un valor que s’associa amb
una excel·lent qualitat de l’aire
Taula 1: Concentració mitjana anual (µg/m3)
ambient.
La resta de zones s’avaluen per comparació amb els valors de Foners i fent la suposició
que els valors d’immissió en aquestes zones són inferiors als assolits a Palma.
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Gràfica 1: Valors anuals benzè
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AVALUACIÓ DEL BENZO(A)PIRÈ
Els principals focus emissors de
benzo(a)pirè, contaminant amb
propietats cancerígenes, a les
Illes Balears són els processos de
combustió de matèria orgànica
a baixa temperatura i amb
deficiència d’oxigen: crema de
biomassa, incineració de residus,
trànsit de vehicles, etc.

Concentració mitjana anual
(ng/m3)

Llegenda

≤ 0,33

Excel·lent

0,34 – 0,67

Bona

0,68 – 1,00

Regular

> 1,00

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m3)

Durant l’any 2014 es varen realitzar
mesures en les estacions de
Hospital Joan March, Sant Joan de
Déu, S’Albufera, Sant Lluis, Pous,
EMEP de Maó i Dalt Vila. Només
l’estació EMEP de Maó compleix
amb la cobertura temporal mínima
per a una mesura indicativa. La
resta de zones són avaluades per
modelització.

Actualment la legislació fixa un
valor objectiu anual per a la protecció de la salut d’1 ng/m3 .
Segons es pot comprovar en la taula adjunta, els nivells d’immissió assolits durant
l’any 2014 han estat molt inferiors als nivells fixats en la legislació vigent.
Estació

Concentració
mitjana ng/m3
(núm. dades)

Estació

Concentració
mitjana ng/m3
(núm. dades)

Sant Joan de Déu
(Palma)

0,15 (5)

Es Garrovers
(Palma)

0,023 (10)

Son Sardina
(Palma)

0,131 (10)

Palmanyola
(Palma)

0,034 (10)

Hospital Joan March
(Resta de Mallorca)

0,011 (29)

S’ Albufera
(Resta de Mallorca)

0,0035 (5)

Pous
(Maó)

0,0035 (5)

Maó (EMEP)
(Maó)

0,029 (55)

Sant Lluís
(Maó)

0,0035 (5)

Dalt Vila
(Ibiza)

0,0035 (5)

Taula 2
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AVALUACIÓ DELS METALLS (Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom)
Les principals fonts emissores de
metalls a les Illes Balears són la
producció d’energia elèctrica i el
trànsit en el seus tres aspectes: per
carretera, marítim i aeri; en ambdós
casos degut a l’ús de combustibles.
És importat remarcar que el transport per carretera també influeix
en els nivell d’immissió per metalls
degut a l’erosió dels pneumàtics
amb l’asfalt de les carreteres.
De tots els metalls avaluats el plom
és el més important. La principal
font emissora de plom a l’atmosfera
As
Cd
Ni
Pb
ha estat durant anys el trànsit de
≤ 2,00
≤ 1,67
≤ 6,67
≤ 165
Excel·lent
vehicles degut a la presència d’aquest
2,01 – 4,00 1,68 – 3,33 6,67 – 13,3 166 – 330
Bona
contaminant en els combustibles
4,01 – 6,00 3,34 – 5,00 13,4 – 20,0 331 – 500
Regular
utilitzats en automoció, encara que
aquest impacte ha anat disminuint
> 6,00
> 5,00
> 20,0
> 500
Dolenta
des de la utilització de combustibles
3
Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m )
sense plom.
Com es pot comprovar a la taula 2 de la pàgina següent, la qualitat de l’aire en les
Illes Balears ha estat durant l’any 2014 excel·lent pel que fa referència a aquests
contaminants.
Concentració mitjana anual (ng/m3)

Llegenda
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ESTACIÓ

As
(ng/m3)

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

Pb
(ng/m3)

Bellver

1,00

0,07

4,3

1,0

Foners

0,79

0,07

4,1

2,0

Sant Joan de Déu

0,25

0,23

1,9

2,0

S’ Albufera

0,25

0,14

1,7

3,0

Hospital Joan
March

0,85

0,30

1,5

2,0

Maó (EMEP)

0,14

0,05

2,0

1,9

Sant Lluis

0,25

0,21

1,9

1,0

Pous

0,25

0,15

2,1

2,0

Resta Menorca
(ES0410)

Ciutadella

0,77

0,07

3,0

2,0

Eivissa
(ES0411)

Dalt Vila

0,25

0,17

5,5

3,0

ZONA

Palma
(ES0401)

Resta de Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)

Taula 2

CONCLUSIONS
Per a una àmplia majoria de contaminants: diòxid de sofre (SO2), monòxid de
carboni (CO), benzè, benzo(a)pirè i metalls la qualitat de l’aire a les Illes Balears ha
estat avaluada durant l’any 2014 entre excel·lent i bona. Únicament en el cas de tres
contaminants com són el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió PM10
i l’ozó (O3) s’han obtingut valors entre regulars i dolents, encara que en el cas del
contaminant NO2 només és la zona de Palma que, amb un valor mig horari de 37
µg/m3, assoleix una qualitat de l’aire qualificada com a regular. De forma global, els
valors registrats són molt semblants als dels últims anys.
A més del seguiment efectuat per les diferents estacions fixes, durant l’any 2014 la
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Conselleria ha efectuat tres campanyes de seguiment de la qualitat de l’aire a Palma
(Poliesportiu Prínceps d’Espanya), a Son Servera i a Platja de Muro. La primera
campanya ha estat realitzada amb la finalitat d’avaluar l’impacte que les diverses
activitats antropogèniques de l’entorn mostren en la qualitat de l’aire al polígon
industrial de Son Castelló. La campanya efectuada a Son Servera s’ha realitzat amb
la finalitat de conèixer com la construcció de la via de circumval·lació del nucli urbà
de Son Servera ha afectat a la qualitat de l’aire a l’haver disminuït el trànsit de vehicles
per l’interior del poble. La campanya efectuada a Platja de Muro forma part de la
vigilància de les emissions de la Central Tèrmica d’Alcúdia. Aquesta campanya serveix
per completar la vigilància contínua que es realitza des de les estacions de s’Albufera,
Sa Pobla, Can Llompart i Port d’Alcúdia.
Pel que fa referència a l’ozó, a les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos
d’estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut fixat
en 120 µg/m3, amb màxims octohoraris registrats de l’ordre de 140 µg/m3. Durant
l’any 2014 s’han assolit valors lleugerament inferiors als de l’any passat, registrant la
majoria de les zones una qualitat de l’aire de regular. El valor objectiu anteriorment
esmentat permet fins a 25 superacions anuals de mitjana de tres anys. En la avaluació
efectuada en el present informe únicament s’han tingut en consideració les dades
corresponents a l’any 2014 i no s’han efectuat mitjanes triennals.
Els nivells de partícules PM10 durant el 2014 varen ser en general lleugerament superiors
als valors de 2013. Aquest augment podria ser a causa que s’ha detectat un major
nombre d’episodis d’intrusió de pols africana a les Balears.
Palma, 9 de setembre de 2015
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA
I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT, GOVERN
BALEAR.
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ANNEX I. Es representen, de forma qualitativa, els valors mitjans diaris de tots els
dies de l’any d’alguns dels contaminants d’estacions seleccionades.

Imatge 1: SO2 Eivissa Can Misses in 2014
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Imatge 2: NO2 Palma Forners in 2014
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Imatge 3: PM10 Resta Menorca Ciutadella in 2014
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Imatge 4: O3 Serra Tramuntana HJM in 2014
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ANNEX II. Situació de la població balear en comparació a la resta d’Espanya.
A continuació es realitza una comparativa entre la qualitat de l’aire de la població
de les diferents zones establertes a les Illes Balears en referència a la població de tota
Espanya.
Com a exemple, i observant la taula de sota, es pot comprovar que la població de
Palma es trobaria en el Percentil 69 de NO2 respecte al conjunt de la població espanyola
avaluada. Això significa que, si dividíssim tota la població avaluada a Espanya en
100 segments, de menys a més contaminació, la població de Palma es trobaria en el
segment 69, amb aproximadament 32.000.000 d’habitants a Espanya que respiren
millor qualitat de l’aire respecte a aquest contaminant i 14.400.000 habitants que
respiren pitjor qualitat de l’aire.
Percentil poblacional
SO2

NO2

O3

PM10

Palma

44

69

23

62

Serra de Tramuntana

34

3

58

11

Menorca - Maó - Es Castell

55

12

35

16

Resta Menorca

54

4

2

25

Eivissa

100

25

13

16

Resta Eivissa - Formentera

54

0

2

19

Resta Mallorca

69

8

58

20

12.883.449

46.641.105

46.842.347

46.608.164

Població a Espanya evaluada
Taula 1: Percentil poblacional

A la Taula 1 s’indica el percentil poblacional en què es troba la població de cada una
de les zones definides a les Illes Balears en referència als diferents contaminants i
respecte de tota la població avaluada a Espanya.
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Figura 1

A la figura 1 es representa el percentil poblacional en què es troba la població de
cada una de les zones definides a les Illes Balears en referència a les concentracions
mitjanes anuals de SO2 i respecte de tota la població avaluada a Espanya per a aquest
contaminant (12.883.449 habitants).

Figura 2

A la figura 2 es representa el percentil poblacional en què es troba la població de
cada una de les zones definides a les Illes Balears en referència a les concentracions
mitjanes anuals de NO2 i respecte de tota la població avaluada a Espanya per a aquest
contaminant (46.641.105 habitants).
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Figura 3

A la figura 3 es representa el percentil poblacional en què es troba la població de
cada una de les zones definides a les Illes Balears en referència a les superacions
anuals del valor octohorari màxim diari de 120 µg/m3 per a O3 i respecte de tota
la població avaluada a Espanya per a aquest contaminant (46.842.347 habitants).

Figura 4

A la figura 4 es representa el percentil poblacional en què es troba la població de
cada una de les zones definides a les Illes Balears en referència a les concentracions
mitjanes anuals de PM10 i respecte de tota la població avaluada a Espanya per a
aquest contaminant (46.608.164 habitants).
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Tal i com hem comentat amb anterioritat, en general, són les zones urbanes les de
major percentil, es a dir, pitjor qualitat de l’aire respecte a NO2 i PM10, i les zones
menys urbanitzades les de major percentil per a O3.
En el cas especial de SO2 les zones de major percentil són les que estan sotmeses a
l’efecte directe de focus emissors importants, com és el cas d’Eivissa, Maó i Alcúdia,
amb Port pròxim i Central Tèrmica que utilitza Fuel-Oil en el cas d’Eivissa i Maó o
Carbó en el cas d’Alcúdia.
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Informe

2015
INFORME QUALITAT AIRE ILLES BALEARS 2015
Actualment el Govern de les Illes Balears disposa d’un total de set estacions de vigilància
i control de la qualitat de l’aire ambient. Tres d’elles estan situades a Palma, una al
carrer Foners, una segona al Parc de Bellver i la tercera als jardins de La Misericòrdia.
La quarta es troba ubicada, també a Mallorca, al municipi d’Escorca, a la Serra de
Tramuntana i ha entrat en funcionament a principis de 2015. La cinquena a Ciutadella
de Menorca, i la sisena es situa a Sant Antoni de Portmany, a l’illa d’Eivissa. Per últim
se disposa d’una estació mòbil, el que permet utilitzar-la en qualsevol indret de les
Illes Balears.
A més de les estacions pròpies, la Conselleria rep les dades dels diferents punts de
mesura establerts per certes empreses, les activitats de les quals fan necessari el
control de la qualitat de l’aire al seu voltant.
Addicionalment també es reben les dades de l’estació del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient situada a Maó, associada a la xarxa EMEP (European
Monitoring and Evaluation Programme) amb la finalitat de mesurar els nivells de
contaminació de fons regional.
Resumint, la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire de les Illes Balears
disposa de:
• Les set estacions pròpies de la Conselleria
• Les onze estacions fixes situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca,
Menorca i Eivissa i dues estacions mòbils propietat d’ENDESA
• L’estació fixa situada a L’Hospital Joan March i una estació mòbil de TIRME
• L’estació de la fàbrica de ciment de Lloseta (dades no disponibles durant 2015)
• L’estació EMEP de Maó
• L’estació d’AENA a l’aeroport de Palma (no utilitzada per a l’avaluació de la
qualitat de l’aire)
La Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera
més neta, estableix els principis i obligacions sobre aquesta qüestió substituint
a l’anterior normativa vigent (Directives 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE i
2002/3/CE) dins l’àmbit europeu. D’altra banda tenim la Directiva 2004/107/CE
relativa a l’arsènic, cadmi, mercuri, níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics
a l’aire ambient. Aquestes directives s’han transposat a la legislació espanyola
mitjançant el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat
de l’aire. Segons la normativa esmentada abans s’ha realitzat una sèrie d’actuacions
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en matèria de qualitat de l’aire d’acord amb els següents criteris:
• Seguiment dels diferents objectius de qualitat per a cadascú dels contaminants
descrits en la legislació
• Zonificació del territori de les Illes Balears, tenint en compte la presència
d’aglomeracions urbanes, de focus emissors importants, valors històrics
d’immissió, etc., en la qual s’efectuarà el seguiment dels objectius de qualitat
descrits en el punt anterior
Pel que fa referència al seguiment dels objectius, la legislació actual fixa una sèrie de
paràmetres (llindars, valors objectius, valors crítics), per diferents períodes (anuals,
diaris, horaris), tant per a la protecció de la salut com per a la protecció de la vegetació
o dels ecosistemes. En el present informe, encara que s’avaluen tots els paràmetres
legislativament establerts, i amb la finalitat d’avaluar de forma unívoca la qualitat
de l’aire per a cadascú d’aquests paràmetres, s’ha pres el següent criteri de prioritat:
• Qualsevol paràmetre fixat per a la protecció de la salut abans que qualsevol
paràmetre per avaluar la protecció de la vegetació i/o els ecosistemes
• Paràmetres de major període d’avaluació abans que els paràmetres d’inferior
període d’avaluació; és a dir, valors anuals abans que valors diaris i aquests
abans que valors horaris
L’avaluació d’aquests objectius es realitza comparant el nivell d’immissió assolit per
a cada paràmetre estudiat amb el llindar establert legislativament segons la taula
adjunta:
Valor assolit (VA) en funció del valor de
referència legislatiu (VRL)

Qualitat de l’aire

VA ≤ (1/3)VRL

Excel·lent

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Bona

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Dolenta

Taula 1: Valor assolit (VA) en funció del valor de referència legislatiu (VRL)

Així, per exemple, per poder qualificar d’excel·lent la qualitat de l’aire per a un criteri
legislatiu determinat, els valors d’immissió assolits han de ser inferiors a una tercera
part del valor de referència legislativament establert.
Respecte a la zonificació del territori avaluat, l’actual inclou els nuclis urbans de
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Palma (zona ES0401), Maó (zona ES0409) i Eivissa (zona ES0411). Seguidament,
es considera la resta de l’illa de Mallorca (zona ES0413). Finalment, se separaren les
zones d’atmosfera tradicionalment més netes: Serra de Tramuntana (zona ES0402)
a Mallorca, la resta de l’illa de Menorca (zona ES0410) i la resta d’Eivissa juntament
amb la totalitat de l’illa de Formentera (zona ES0412). D’aquesta manera les Illes
Balears apareixen classificades en set zones.
El resultat assolit es mostra en el següent mapa de zonificació de les Illes Balears on
s’ubiquen les estacions de control de qualitat de l’aire i els principals focus emissors:

Imatge 1: Zonificació per l´avaluació de la qualitat de l´aire a les Illes Balears
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TAULA DE ZONIFICACIÓ, ESTACIONS FIXES DE CONTROL I CONTAMINANTS
AVALUATS
Zona

Palma
(ES0401)

Serra de
Tramuntana
(ES0402)

Resta Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)
Resta Menorca
(ES0410)
Eivissa
(ES0411)
Resta Eivissa –
Formentera
(ES0412)

Estació

Tipus

SO2

NO2

Bellver

S

Foners

U

Sant Joan de Déu

S

×
×
×

×
×
×

La Misericòrdia

U

Aeroport de
Mallorca

S

Cases de Menut

R

UIB - Parc Bit

S

Sa Pobla

R

Alcúdia

R

S’Albufera

R

Can Llompart

O3

CO

×
× ×
×

Benzè

B(a)P

PM10

×

×
×
×

×

PM2,5

Metalls

×

×
×
×

×
×

×

× ×

×

×

×
×
×
×
×
×

×
×
×

R

×
×
×
×
×

Hospital Joan
March

R

×

×

×

Lloseta

R

Sant Lluís

S

Pous

U

Maó (EMEP)

R

Ciutadella

S

Can Misses

S

Dalt Vila

U

Torrent

R

Sant Antoni de
Portmany

S

×
×
×
×
×
×

Taula 2: U: urbana, S: suburbana, R: rural
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×
×

×
×
×
×

×

×

×

×
×
×
×

×

×

×
×
×

×
×
×

×

×

×

×

×
×
×

×
×
×

×
×

×
×
×

×

×

×

×

×

×
×

×
×
×
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LLINDARS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 1
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

Llindar d’avaluació

Valor

6,8 mm

350 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

125 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes

20 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

500 µg/m3

Valor de referència trentaminutal

100 µg/m3

Valor de referència diari

40 µg/m3

Valor límit horari per a la protecció de la salut humana

200 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la vegetació (suma
d’NO més NO2 expressats en forma d’NO2)

30 µg/m3

Llindar d’alerta a la població (tres hores consecutives)

400 µg/m3

Valor diari recomanat (OMS)

270 µg/m3

Valor anual recomanat (OMS)

8 µg/m3

Valor límit diari per a la protecció de la salut humana

50 µg/m3

Valor límit anual per a la protecció de la salut humana

40 µg/m3

Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana

25 µg/m3

Valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut
humana

120 µg/m3

Llindar d’informació a la població

180 µg/m3

Llindar d’alerta a la població

240 µg/m3

CO

Valor límit per a la protecció de la salut humana

10 mg/m3

Benzè

Valor límit per a la protecció de la salut humana

6 µg/m3

Benzo(a)pirè

Valor objectiu anual

1 ng/m3

Arsènic

Valor objectiu anual

6 ng/m3

Cadmi

Valor objectiu anual

5 ng/m3

Níquel

Valor objectiu anual

20 ng/m3

Plom

Valor límit per a la protecció de la salut humana

PM10
PM2,5

O3

500 ng/m3

Taula 3: 1 Totes llindars d’avaluació fan referència al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, excepte els valors
d’NH3 recomanats per l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe – Second Edition 2000)
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE SOFRE (SO2)

A l’àmbit de la nostra Comunitat
Autònoma els principals focus
emissors en referència al diòxid de
sofre són les centrals de producció
d’energia elèctrica i l’activitat
portuària.
Les Illes Balears mostren respecte
al diòxid de sofre una excel·lent
qualitat de l’aire ambient, tal i
com queda reflectit en la gràfica
adjunta.

La legislació vigent marca tres
objectius de qualitat respecte a
l’SO2: un valor crític anual per a la
≤ 42
Excel·lent
protecció de la vegetació fixat en
20 µg/m3; un valor límit diari per
43– 83
Bona
a la protecció de la salut de 125
84 – 125
Regular
µg/m3, amb 3 superacions anuals
> 125
Dolenta
permeses i, per últim, un valor
3
límit horari per a la protecció de la
Taula 1: Valors diaris d’SO2 (µg/m ) (P99,2)
salut fixat en 350 µg/m3, que no es
podrà superar en més de 24 ocasions durant l’any. Addicionalment també s’estableix
un llindar d’alerta de 500 µg/m3, el qual s’assoleix si es supera aquest valor durant
tres hores consecutives.
Valors diaris d’SO2 (µg/m3)
(P99,2)

Llegenda

Cap de les estacions de qualitat de l’aire situades a les Illes Balears ha assolit nivells
superiors als descrits anteriorment. En les gràfiques adjuntes es representen els valors
mesurats durant l’any 2015.
Respecte als valors diaris, a la gràfica 1 es representen els percentils 99,2 (P99,2)
del conjunt de valors assolits per a totes les estacions. Aquest percentil és el que
estadísticament es correspon amb les tres superacions anuals permeses pel límit diari
per a la protecció de la salut. Un valor del P99,2 de 125 µg/m3 implicaria que no
s’han assolit aquestes tres superacions, que el 99,2% de les dades diàries mesurades
han estat inferiors o iguals a 125 µg/m3 i que només un 0,8% dels valors observats
són superiors a 125 µg/m3, percentatge que es correspon a tres dels 365 dies de l’any.
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Gràfica 1: Valors diaris SO2 (P99,2)

Com es pot apreciar els valors més alts es corresponen a les estacions de Pous (32
µg/m3), Can Misses (28 µg/m3) i Dalt Vila (15 µg/m3). Aquestes estacions estan molt
influenciades per les centrals de producció d’energia elèctrica i pels ports de les ciutats
d’Eivissa i Maó, principals activitats emissores de diòxid de sofre.
Els valors horaris es representen a la gràfica 2 de la pàgina següent amb el seu percentil
P99,7 (24 superacions permeses anualment) en la segona gràfica adjunta. Tots els
valors són significativament inferiors als 350 µg/m3 permesos en la legislació, essent
l’estació de Pous a Menorca la que detecta el valor més elevat amb 63 µg/m3, degut
a la influència de la central tèrmica de Maó. Altres valors significatius són els de Can
Misses (50 µg/m3) i Parc Bit (34 µg/m3).
Pel que fa referència als valors mitjos anuals es representen a la gràfica 3 de la pàgina
següent i aquests oscil·len entre un valor mínim <1 µg/m3 assolit a l’estació de Maó
(EMEP) i un valor màxim de 6 µg/m3 assolit a l’estació de Can Misses. Les estacions
urbanes no s’utilitzen en la avaluació de la protecció a la vegetació. La zona Serra de
Tramuntana, sense estacions de seguiment pròpies, ha estat avaluada amb els valors
assolits en l’estació de l’Hospital Joan March a Bunyola.
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Gràfica 2: Valors horaris SO2 (P99,2)

Gràfica 3: Valors anuals SO2
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A Formentera s’ha efectuat una campanya de seguiment de la qualitat de l’aire amb
una de des dues estacions mòbils propietat d’ENDESA entre el 16 de juliol i el 8
d’octubre de 2015:
Campanya Formentera (unitat
mòbil ENDESA)

Valor màxim
mesurat

Percentil

Valor Límit
del Percentil

Valor horari per a la protecció de la salut

225 µg/m3

82 µg/m3 (P99,7)

350 µg/m3

Valor diari per a la protecció de la salut

51 µg/m3

37 µg/m3 (P99,2)

125 µg/m3

Taula 2

A més dels resultats obtinguts per les estacions fixes, durant l’any 2015 s’han efectuat
campanyes de seguiment de la qualitat de l’aire amb l’estació mòbil de la Conselleria.
A continuació es tabulen els resultats relatius a l’SO2 de les citades campanyes:
Campanya Sa Granja (Eusebi
Estada, Palma)1

Valor màxim
mesurat

Percentil

Valor Límit
del Percentil

Valor horari per a la protecció de la salut

23 µg/m3

13 µg/m3 (P99,7)

350 µg/m3

Valor diari per a la protecció de la salut

12 µg/m3

10 µg/m3 (P99,2)

125 µg/m3

Valor
mesurat

Percentil

Valor Límit
del Percentil

Valor horari per a la protecció de la salut

19 µg/m3

7 µg/m3 (P99,7)

350 µg/m3

Valor diari per a la protecció de la salut

4 µg/m3

4 µg/m3 (P99,2)

125 µg/m3

Valor
mesurat

Percentil

Valor Límit
del Percentil

Valor horari per a la protecció de la salut

7 µg/m3

4 µg/m3 (P99,7)

350 µg/m3

Valor diari per a la protecció de la salut

4 µg/m3

2 µg/m3 (P99,2)

125 µg/m3

Campanya Sineu2

Campanya Artà3

Taula 3
Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010415.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010915.pdf&idsite=0
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010116.pdf&idsite=0
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AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE NITROGEN (NO2)
Els principals focus emissors de
diòxid de nitrogen en l’àmbit de
les Illes Balears són el trànsit de
vehicles i les centrals de producció
d’energia elèctrica.

Concentració mitjana anual
d’NO2 (µg/m3)

Llegenda

En relació a l’NO2, únicament el
nucli urbà de Palma mostra uns
nivells de contaminació elevats
i pròxims als nivells fixats per
la legislació vigent. En la major
part del territori de la Comunitat
Autònoma la qualitat de l’aire és
excel·lent.

La legislació actual fixa tres
objectius de qualitat en referència
14 – 27
Bona
l’NO2: un valor crític anual per a
la protecció de la vegetació de 30
28 – 40
Regular
µg/m3 (suma de les concentracions
> 40
Dolenta
d’NO i NO2 expressades en forma
Taula 1: Concentració mitjana anual d’NO2 (µg/m3)
d’NO2); un valor límit anual per
a la protecció de la salut de 40
3
µg/m ; i, per últim, un valor límit horari per a la protecció de la salut de 200 µg/m3,
que no es podrà superar més de 18 ocasions durant l’any. Addicionalment s’estableix
un llindar d’alerta en 400 µg/m3, el qual s’assoleix si es supera aquest valor durant
tres hores consecutives.
≤ 13

Excel·lent

En la gràfica 1 es representen el valors anuals mitjos d’NO2 assolits en les diferents
estacions del territori de les Illes Balears. Tal i com es pot apreciar únicament l’estació
de Foners a Palma, amb un valor de 39 µg/m3, mostra una regular qualitat de l’aire
ambient, degut principalment a l’elevada intensitat de trànsit de vehicles en l’entorn
de l’estació. La resta d’estacions presenten una excel·lent o bona qualitat de l’aire
ambient i mostren valors que oscil·len entre els 4 µg/m3 de Sant Antoni de Portmany
i els 25 µg/m3 de Sant Joan de Déu.
En referència als valors horaris, aquests es representen a la gràfica 2 amb el seu
percentil 99,8 (18 superacions anuals permeses). Encara que s’han detectat alguns
valors elevats, el valor del P99,8 no ha superat en cap de les estacions fixes el límit
horari de 200 µg/m3.
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Gràfica 1: Valors anuals NO2

Gràfica 2: Valors horaris NO2 (P99,8)
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El valor més elevat s’ha assolit a l’estació de Foners (116 µg/m3), amb una bona
qualitat de l’aire respecte aquest paràmetre. La resta de les estacions mostren valors
que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre bona i excel·lent.
Per últim a la gràfica 3 es representen els valors mitjans anuals d’NOx. Els valors
assolits oscil·len entre els 24 µg/m3 de Can Misses i els 5 µg/m3 de l’estació EMEP de
Maó. Les estacions urbanes no s’utilitzen en la avaluació de la protecció a la vegetació.

Gràfica 3: Valors anuals NOx (NO + NO2)

Serra de Tramuntana, zona que no disposa d’estacions pròpies, ha estat avaluada,
a l’igual com s’ha fet en el cas de l’SO2, tenint en consideració els valors assolits
en l’estació de l’Hospital Joan March a Bunyola, situada pròxima a la Serra de
Tramuntana i lliure de la presència d’importants focus emissors propers.
A Formentera s’ha efectuat una campanya de seguiment de la qualitat de l’aire
amb una de des dues estacions mòbils propietat d’ENDESA entre el 16 de juliol i
el 8 d’octubre de 2015. Els valors obtinguts es deuen a la proximitat de l’equip de
mesurament als focus emissors i demostren, a més, el mal funcionament dels grups
electrògens d’emergència instal·lats a la central de Formentera:
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Campanya Formentera (unitat mòbil
ENDESA)

Valor mesurat

Percentil

Valor
Límit

Valor horari per a la protecció de la salut

375 µg/m3 (màxim)

347 µg/m3
(P99,8)

200 µg/m3
(P99,8)

Valor anual per a la protecció de la salut

11 µg/m3
(promig)

no s’aplica

40 µg/m3
promig)

Taula 2

A continuació es tabulen els resultats relatius a l’NO2 obtinguts durant les
campanyes de qualitat de l’aire efectuades per l’estació mòbil de la Conselleria:
Campanya Sa Granja (Eusebi Estada,
Palma)1

Valor mesurat

Percentil

Valor
Límit

Valor horari per a la protecció de la salut

137 µg/m3 (màxim)

122 µg/m3
(P99,8)

200 µg/m3
(P99,8)

Valor anual per a la protecció de la salut

40 µg/m3 (promig)

no s’aplica

40 µg/m3
(promig)

Valor mesurat

Percentil

Valor
Límit

Valor horari per a la protecció de la salut

35 µg/m3 (màxim)

32 µg/m3
(P99,8)

200 µg/m3
(P99,8)

Valor anual per a la protecció de la salut

5 µg/m3 (promig)

no s’aplica

40 µg/m3
(promig)

Valor mesurat

Percentil

Valor
Límit

Valor horari per a la protecció de la salut

54 µg/m3 (màxim)

46 µg/m3
(P99,8)

200 µg/m3
(P99,8)

Valor anual per a la protecció de la salut

9 µg/m3 (promig)

no s’aplica

40 µg/m3
(promig)

Campanya Sineu2

Campanya Artà3

Taula 3:
Informació addicional sobre les campanyes:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010415.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010915.pdf&idsite=0
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010116.pdf&idsite=0
1
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AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM10)
S’anomenen PM10 a les partícules
sòlides en suspensió de diàmetre
menor a 10 µm. El seu principal
origen és l’activitat antropogènica
(trànsit rodat, processos de
combustió, obres, resuspensió
del sòl, etc.) però també existeix
una
importat
contribució
d’origen natural com per exemple
l’arrossegament de pols sahariana
pel vent des del nord d’Àfrica,
efecte molt habitual en tota la
Concentració mitjana anual
Llegenda
mediterrània.
3
de PM10 (µg/m )
≤ 13

Excel·lent

14 – 27

Bona

28 – 40

Regular

> 40

Dolenta

Pel que fa referència a les partícules
PM10, les Illes Balears mostren en
tot el seu territori una qualitat de
l’aire ambient qualificada com a
bona.

Actualment la legislació fixa dos
criteris per a l’avaluació de la
qualitat de l’aire en aquest paràmetre: un valor límit anual per a la protecció de la
salut de 40 µg/m3 i un valor límit diari per a la protecció de la salut de 50 µg/m3, que
no es podrà superar més de 35 ocasions per any.
Taula 1: Concentració mitjana anual de PM10 (µg/m3)

A la gràfica 1 es representen els valors mitjos anuals de totes les estacions del territori
de la Comunitat Autònoma, valors compresos entre els 15 µg/m3 assolits a Sant Lluis
i a Can Llompart, i els 26 µg/m3 de Foners a Palma.
Pel que fa referència al valor límit diari per a la protecció de la salut, a la gràfica 2
es representa el percentil 90,4 dels valors diaris mesurats en les diferents estacions
(35 superacions anuals permeses). Les estacions assoleixen valors situats entre
els 22 µg/m3 de Sant Lluis i els 35 µg/m3 mesurats a Foners i a Sant Joan de Déu,
valors que es poden associar amb una qualitat de l’aire entre bona i regular. Serra de
Tramuntana ha estat avaluada amb les dades mesurades a l’Hospital Joan March.
Fent la consideració, degut a la baixa presència de fonts emissores a la zona, aquesta
ha de presentar uns valors similars o inferiors als de l’estació citada, es pot assignar
una qualitat de l’aire de bona respecte al paràmetre PM10 a la Serra de Tramuntana.
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Gràfica 1: Valors anuals PM10

Gràfica 2: Valors diaris PM10 (P90,4)
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Addicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de
seguiment de la qualitat de l’aire efectuades durant l’any 2015 amb l’estació mòbil de
la Conselleria:
Campanya Sa Granja (Eusebi Estada,
Palma)1

Valor mesurat

Percentil

Valor
Límit

Valor diari per a la protecció de la salut

54 µg/m3 (màxim)

37 µg/m3 (P90,4)

50 µg/m3
(P90,4)

Valor anual per a la protecció de la salut

24 µg/m3 (promig)

no s’aplica

40 µg/m3
(promig)

Valor mesurat

Percentil

Valor Límit

Valor diari per a la protecció de la salut

48 µg/m3 (màxim)

26 µg/m3 (P90,4)

50 µg/m3
(P90,4)

Valor anual per a la protecció de la salut

19 µg/m3 (promig)

no s’aplica

40 µg/m3
(promig)

Valor mesurat

Percentil

Valor Límit

Valor diari per a la protecció de la salut

60 µg/m3 (màxim)

36 µg/m3 (P90,4)

50 µg/m3
(P90,4)

Valor anual per a la protecció de la salut

25 µg/m3 (promig)

no s’aplica

40 µg/m3
(promig)

Campanya Sineu2

Campanya Artà3

Taula 2

Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010415.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010915.pdf&idsite=0
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010116.pdf&idsite=0
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Resum d’episodis d’intrusió de partícules en les Illes Balears 2015
Mes

Dies en què es detecta

Gener

cap dia

Febrer

cap dia

Març

20-24

Abril

10-17, 23-26

Maig

3-6, 14-15, 31

Juny

11-15

Juliol

21-25

Agost

1, 7-9, 13-14, 29-31

Setembre

1-4, 12-13

Octubre

5-6

Novembre

cap dia

Desembre

14-22, 25, 29-30

Taula 3: Resum d’episodis d’intrusió de partícules en les Illes Balears 2015

La taula 3 mostra les dates dels episodis africans que amb alta probabilitat poden haver
afectat els nivells de partícules mesurades en superfície, a partir de les execucions dels
models de pronòstic analitzats. En les cel·les poden trobar-se dates (una o diverses)
en dos formats possibles:
• Dies aïllats: S’han mesurat episodis d’aportació de partícules que en la majoria
dels casos poden incrementar els nivells de PM en l’aire ambient. Si l’episodi
està acompanyat de pluja aquest impacte en els nivells de PM pot ser poc
evident.
• Intervals: Igual que en dies aïllats, però es mostren el primer i últim dia de
l’episodi (separats per un guió).
Dades subministrades com a fruit del Conveni de col·laboració per a l’estudi i
l’avaluació de la contaminació atmosfèrica per material de partícules en suspensió
a Espanya entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente i la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM2,5)
Les partícules PM2,5 (aquelles que
tenen un diàmetre inferior a 2,5
µm) tenen el seu principal origen en
el trànsit de vehicles i amb menor
contribució del sector domèstic i
industrial.
L’estudi per separat dels dos tipus
de partícules es deu principalment
a la major perillositat que
presenten les partícules quan més
petita és la seva mida degut a la
major profunditat a la que poden
Concentració mitjana anual
Llegenda
3
penetrar dins el tracte respiratori,
de PM2,5 (µg/m )
podent les partícules PM2,5 travessar
≤8
Excel·lent
els alvèols pulmonars i arribar
9 – 17
Bona
al torrent sanguini. Aquestes
partícules poden ser un vehicle
18 – 25
Regular
per al transport de contaminants
> 25
Dolenta
tals com hidrocarburs aromàtics
Taula 1: Concentració mitjana anual de PM2,5 (µg/m3)
policíclics o metalls pesants.
La qualitat de l’aire a l’illa de Mallorca en referència a les partícules PM2,5 pot ser
qualificada d’excel·lent, excepte a la zona de Palma que pot ser qualificada de bona.
La zona de Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades assolides a
l’Hospital Joan March. A tota l’illa de Menorca, amb les dades de l’estació de Maó,
la qualitat de l’aire és excel·lent. Eivissa i Formentera han estat avaluades mitjançant
modelització del CIEMAT amb una qualificació d’excel·lent, i es pot consultar a
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosferay-calidad-del-aire/preevaluacion2015-ciemat_tcm7-428691.pdf
La legislació actualment fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut de
25 µg/m3.
Els valors mitjans assolits oscil·len entre els 7 µg/m3 mesurats a Maó i a l’Hospital
Joan March i els 15 µg/m3 mesurats als jardins de La Misericòrdia a Palma.

244

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Gràfica 1: Valors anuals PM2,5
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AVALUACIÓ DE L’OZÓ (O3)

Valors octohoraris (µg/m3)
(P93,2)

Llegenda

≤ 40

Excel·lent

41 – 80

Bona

81 – 120

Regular

> 120

Dolenta

Taula 1: Valors octohoraris (µg/m ) (P93,2)
3

A diferència d’altres contaminants
descrits anteriorment l’ozó és
un contaminant secundari. Això
vol dir que l’ozó no és emès
directament a l’atmosfera sinó que
es forma per l’acció de la radiació
solar i la temperatura sobre altres
contaminants primaris anomenats
precursors, que reaccionen amb
l’oxigen atmosfèric per formar ozó.
Un dels principals precursors és el
diòxid de nitrogen (NO2), degut
a la seva presència en emissions
tant en el trànsit rodat com en
tots els processos industrials que
impliquin una combustió: centrals
termoelèctriques, incineració de
residus, calderes de calefacció, etc.
També és important remarcar que
no tots els precursors de l’ozó tenen

un origen antropogènic, essent per exemple la vegetació un important focus emissor
de composts orgànics volàtils naturals que poden tenir un considerable paper com a
precursors. A més de l’ozó fotoquímic també s’ha de tenir present que les tempestes
elèctriques són una importat font natural de producció d’ozó degut a l’elevat voltatge
que es produeix i que facilita l’oxidació de l’oxigen atmosfèric a ozó.
Pel seu origen fotoquímic, l’ozó mostra una variabilitat estacional molt més marcada
que altres contaminants, produint-se els valors màxims durant les estacions de
primavera i estiu i coincidint amb les hores de màxima intensitat de radiació solar.
La qualitat de l’aire de les Illes Balears pot ser qualificada, pel que fa referència a l’O3,
de regular a dolenta.
L’actual legislació fixa un valor objectiu octohorari (mitjanes horàries de concentracions
durant vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana de 120 µg/m3,
estant permeses 25 superacions anuals. Addicionalment es fixen uns llindars horaris
d’informació i alerta en 180 i 240 µg/m3 respectivament.
A la gràfica 1 es pot consultar el percentil 93,2 (25 superacions anuals permeses) dels
valors mesurats en l’àmbit de la nostra comunitat. Aquests estan compresos entre els
70 µg/m3, a l’estació de S’Albufera (dades només des d’octubre) i els 127 µg/m3, a
Sant Antoni de Portmany.
246

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Gràfica 1: Valors octohoraris O3 (P93,2)

Encara que aquests valors siguin elevats són els esperats en indrets d’elevada intensitat
de radiació solar, com és el cas de la Mediterrània durant els mesos de primavera i
estiu.
Com a novetat, durant el primer trimestre de 2015, es va incorporar a la xarxa l’estació
de Can Menut per mesurar l’ozó a la zona de Serra de Tramuntana.
S’han detectat 3 superacions del llindar d’informació (180 µg/m3) i cap del llindar de
d’alerta a la població (240 µg/m3):
Estació

Data

Hora real

O3 (µg/m3)

NO2 (µg/m3)

Bellver

4-maig

17:00

184

7

Bellver

4-maig

18:00

182

7

Ciutadella

4-maig

19:00

182

9

Taula 2
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A Formentera s’ha efectuat una campanya de seguiment de la qualitat de l’aire amb
una de des dues estacions mòbils propietat d’ENDESA entre el 16 de juliol i el 8
d’octubre de 2015:
Campanya Formentera (unitat
mòbil ENDESA)
Valor objectiu per a la protecció a la
salut

Valor mesurat

Percentil
(P93,2)

Valor Límit
del Percentil

130 µg/m3

120 µg/m3

120 µg/m3

Taula 3

Addicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de
seguiment de la qualitat de l’aire efectuades durant l’any 2015 amb l’estació mòbil de
la Conselleria:
Campanya Sa Granja (Eusebi
Estada, Palma)1
Valor objectiu per a la protecció a la
salut

Campanya Sineu2
Valor objectiu per a la protecció a la
salut
Campanya Artà3
Valor objectiu per a la protecció a la
salut

Valor mesurat

Percentil
(P93,2)

Valor Límit
del Percentil

111 µg/m3

82 µg/m3

120 µg/m3

Valor mesurat

Percentil
(P93,2)

Valor Límit
del Percentil

138 µg/m3

114 µg/m3

120 µg/m3

Valor mesurat

Percentil
(P93,2)

Valor Límit del
Percentil

82 µg/m3

70 µg/m3

120 µg/m3

Taula 4

Informació addicional sobre les campanyes:
1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010415.pdf&idsite=0
2
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010915.pdf&idsite=0
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM0010116.pdf&idsite=0
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AVALUACIÓ DEL MONÒXID DE CARBONI (CO)
El monòxid de carboni té el seu
origen en la combustió incompleta
(defecte d’oxigen) de combustibles
en processos industrials i en el
trànsit rodat de vehicles, essent
el segon quantitativament deu
vegades més important que el
primer dins l’àmbit de les Illes
Balears. Per aquest motiu la
Comunitat Autònoma únicament
disposa d’analitzador de CO a
l’estació fixa de Foners, amb
Concentració octohorària
la finalitat d’avaluar l’impacte
Llegenda
diària màxima (mg/m3)
del trànsit intens de Palma en
relació a aquest contaminant. Tal
≤ 3,3
Excel·lent
i com queda reflectit a la gràfica,
3,4 – 6,6
Bona
la qualitat de l’aire respecte al
monòxid de carboni és excel·lent.
6,7 – 10,0
Regular
L’actual legislació estableix un valor
> 10,0
Dolenta
límit octohorari per a la protecció
Taula 1: Concentració octohorària diària màxima (mg/m3)
de la salut en 10 mg/m3 (màxima
diària dels valors mitjos octohoraris). Les zones que no presenten analitzador de
monòxid de carboni han estat avaluades per comparació amb els valors de Foners i fent
la suposició que aquests són superiors als valors que es puguin detectar en qualsevol
altre indret de les Illes Balears. A la gràfica 1 de la pàgina següent es representen els
màxims octohoraris mesurats per l’estació de Foners (1,9 mg/m3). S’observa que el
valor assolit és molt inferior al valor límit legislat.
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Gràfica 1: Valors octohoraris CO
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AVALUACIÓ DEL BENZÈ
Tal i com succeeix en el cas del
monòxid de carboni, el principal
focus emissor de benzè a les
Balears és el trànsit de vehicles
automòbils, de tal forma que l’únic
punt de control del que es disposa
és l’estació de Foners a Palma.

Concentració mitjana anual
(µg/m3)

Llegenda

≤ 1,7

Excel·lent

La qualitat de l’aire ambient en
referència a aquest paràmetre es
pot considerar excel·lent en l’àmbit
de les Illes Balears, tal i com queda
reflectit en la gràfica adjunta.
Actualment la legislació únicament
fixa un valor límit per a la protecció
de la salut de 5 µg/m3.

L’única estació fixa a les Illes
Balears equipada amb analitzador
3,4 – 5,0
Regular
de benzè és Foners (0,5 µg/m3)
> 5,0
Dolenta
amb un valor que s’associa amb
3
una excel·lent qualitat de l’aire
Taula 1: Concentració mitjana anual (µg/m )
ambient.
La resta de zones s’avaluen per comparació amb els valors de Foners i fent la suposició
que els valors d’immissió en aquestes zones són inferiors als assolits a Palma.
1,8 – 3,3

Bona
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Gràfica 1: Valors anuals benzè
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AVALUACIÓ DEL BENZO(A)PIRÈ
Els principals focus emissors de
benzo(a)pirè, contaminant amb
propietats cancerígenes, a les
Illes Balears són els processos de
combustió de matèria orgànica
a baixa temperatura i amb
deficiència d’oxigen: crema de
biomassa, incineració de residus,
trànsit de vehicles, etc.

Concentració mitjana anual
(ng/m3)

Llegenda

≤ 0,33

Excel·lent

0,34 – 0,67

Bona

Durant l’any 2015 es varen realitzar
mesures en les estacions de
Hospital Joan March, Sant Joan de
Déu, S’Albufera, Pous, Dalt Vila i
Torrent.

La zona Serra de Tramuntana
ha estat avaluada amb les dades
0,68 – 1,00
Regular
observades en l’Hospital Joan
March, la zona Resta Menorca
> 1,00
Dolenta
3
amb les dades de Pous i la zona
Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m )
Resta Eivissa - Formentera amb les
dades de Torrent.
Actualment la legislació fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut
d’1 ng/m3 .
Segons es pot comprovar en la taula 2 els nivells d’immissió assolits durant l’any 2015
han estat molt inferiors als nivells fixats en la legislació vigent.
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Estació

Concentració
mitjana ng/m3
(núm. dades)

Estació

Concentració
mitjana ng/m3
(núm. dades)

Sant Joan de Déu
(Palma)

0,035 (5)

Es Garrovers*
(Palma)

0,008 (10)

Son Sardina*
(Palma)

0,079 (10)

Palmanyola*
(Palma)

0,023 (10)

Hospital Joan March
(Resta de Mallorca)

0,011 (30)

S’ Albufera
(Resta de Mallorca)

0,035 (5)

Torrent
(Eivissa)

0,035 (5)

Dalt Vila
(Eivissa)

0,035 (5)

Pous
(Maó)

0,035 (5)

Taula 2: *Dades addicionals obtingudes amb l’estació mòbil de TIRME
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AVALUACIÓ DELS METALLS (Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom)

Concentració mitjana anual (ng/m3)

Llegenda

As

Cd

Ni

Pb

≤ 2,00

≤ 1,67

≤ 6,67

≤ 165

Excel·lent

2,01 – 4,00

1,68 – 3,33

6,67 – 13,3

166 – 330

Bona

4,01 – 6,00

3,34 – 5,00

13,4 – 20,0

80

Regular

> 6,00

> 5,00

> 20,0

> 500

Dolenta

Taula 1: Concentració mitjana anual (ng/m3)

la utilització de combustibles sense plom.

Les principals fonts emissores de
metalls a les Illes Balears són la
producció d’energia elèctrica i
el trànsit en el seus tres aspectes:
per carretera, marítim i aeri;
en ambdós casos degut a l’ús
de combustibles. És importat
remarcar que el transport per
carretera també influeix en els
nivell d’immissió per metalls
degut a l’erosió dels pneumàtics
amb l’asfalt de les carreteres.
De tots els metalls avaluats el
plom és el més important. La
principal font emissora de plom a
l’atmosfera ha estat durant anys
el trànsit de vehicles degut a la
presència d’aquest contaminant
en els combustibles utilitzats en
automoció, encara que aquest
impacte ha anat disminuint des de

Com es pot comprovar a la taula 2 la qualitat de l’aire en les Illes Balears ha estat
durant l’any 2015 excel·lent pel que fa referència a aquests contaminants, excepte el
Níquel a Sant Lluis que és bona (amb 12 dades diàries).
La zona Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades mesurades en l’Hospital
Joan March.
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ZONA

Palma
(ES0401)

Resta de Mallorca
(ES0413)

Maó
(ES0409)
Resta Menorca
(ES0410)

Eivissa
(ES0411)

Resta d’Eivissa
i Formentera
(ES0412)

ESTACIÓ

As
(ng/m3)

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

Pb
(ng/m3)

Bellver

0,70

0,12

2,3

3,0

Foners

0,70

0,16

2,9

3,0

Sant Joan de Déu

0,70

-

3,2

1,0

S’ Albufera

0,70

0,09

-

1,0

Hospital Joan
March

0,12

0,03

0,9

1,0

Sant Lluis

1,00

-

7,0

2,0

Pous

0,70

0,09

-

2,0

Ciutadella

0,70

0,09

2,5

5,0

Dalt Vila

-

0,07

4,4

9,0

Can Misses

-

0,37

-

1,5

Torrent

0,81

-

-

6,0

Sant Antoni

0,80

0,08

2,9

2,0

Taula 2

CONCLUSIONS
Per a una àmplia majoria de contaminants: diòxid de sofre (SO2), monòxid de carboni
(CO), benzè, benzo(a)pirè, PM2,5 i metalls la qualitat de l’aire a les Illes Balears ha
estat avaluada durant l’any 2015 entre excel·lent i bona. Únicament en el cas de tres
contaminants com són el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió PM10
i l’ozó (O3) s’han obtingut valors entre regulars i dolents, encara que en el cas del
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contaminant NO2 només és la zona de Palma que, amb un valor promig anual de 39
µg/m3, assoleix una qualitat de l’aire qualificada com a regular, propera al valor límit
anual per a protecció a la salut establert en 40 µg/m3.
De forma global, els valors mesurats són molt semblants als dels últims anys, encara
que el lleuger augment pot ser conseqüència d’un repunt de l’activitat econòmica i
d’una meteorologia desfavorable respecte dels anys anteriors.
A més del seguiment efectuat per les diferents estacions fixes, durant l’any 2015 la
Conselleria ha efectuat tres campanyes de seguiment de la qualitat de l’aire, a Palma
(La Granja – c. Eusebi Estada), a Sineu i a Artà. La primera campanya ha estat
realitzada amb la finalitat de mesurar la qualitat de l’aire d’una de les entrades de
major trànsit de vehicles de la ciutat de Palma, el carrer Eusebi Estada, i la incidència
de la via de cintura. Les campanyes efectuades a Sineu i a Artà s’han realitzat amb
la finalitat de conèixer la qualitat de l’aire que respiren els seus ciutadans, obtenint
valors molt favorables.
A Formentera s’ha efectuat una campanya de seguiment de la qualitat de l’aire amb
una de des dues estacions mòbils propietat d’ENDESA entre el 16 de juliol i el 8
d’octubre de 2015 per vigilar l’emissió dels grups electrògens durant l’estiu. S’han
obtingut valors alts d’NO2, que es deuen a la proximitat del punt de mesura als focus
emissors. Es fa palés la incidència ambiental dels grups electrògens d’emergència
instal·lats a la central de Formentera.
Pel que fa referència a l’ozó, a les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos
d’estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut fixat en
valor octohorari de 120 µg/m3. S’han assolit màxims octohoraris mesurats de l’ordre
de 125 µg/m3. A més, s’han detectat 3 superacions del llindar d’informació a Palma
i a Ciutadella (180 µg/m3). En termes globals durant l’any 2015 s’han mesurat valors
superiors a l’any 2014, aconseguint la majoria de les zones una qualificació de la
qualitat de l’aire de dolenta i regular.
Els nivells de partícules PM10 durant el 2015 varen ser, en general, lleugerament superiors
als valors de 2014, encara que s’ha detectat un menor nombre d’episodis d’intrusió
de pols africana a les Illes Balears. Aquest lleuger augment pot ser conseqüència
d’una major activitat econòmica i d’una meteorologia més desfavorable amb llargs
períodes d’estabilitat atmosfèrica.
Palma, 21 de setembre de 2016
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA
I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT, GOVERN
BALEAR
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Informes
Campanyes
Unitat
Mòbil

3.
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CAMPANYA SON MOIX
Lloc: Palau Municipal d’Esports de Son Moix
Tipus de campanya: urbana – fons urbà
Dates: 19/04/2010 al 07/06/2010
Contaminants mesurats: SO2, NOx, O3, SH2, NH3 i PM10
Com a resultat de l’avaluació anual de la qualitat de l’aire a les Illes Balears corresponent
a l’any 2006 es posà de manifest una superació del valor límit anual per a la protecció
de la salut humana, pel contaminant diòxid de nitrogen, NO2, a la zona de Palma.
Aquesta superació va ser mesurada a l’estació del carrer de Foners, qualificada com
urbana de trànsit intens. Aquesta superació va motivar l’elaboració i aprovació el Pla
de Millora de Qualitat de l’Aire de Palma, donant compliment al disposat a la Llei
34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, en la seva
regulació dels Plans i Programes per a la protecció de l’atmosfera i per minimitzar els
efectes negatius de la contaminació atmosfèrica.
El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma preveu una sèrie d’actuacions
periòdiques per tal d’avaluar les millores aconseguides i les zones més sensibles quant
a valors més elevats del contaminant. Una d’aquestes actuacions, recollida a la fitxa
SAM03, és realitzar campanyes de mesura de la qualitat de l’aire amb un equip
portàtil a diferents punts de Palma, que puguin tenir més alts nivells de contaminació
atmosfèrica, per complementar les mesures que es fan des de les estacions que
conformen la xarxa balear a Palma i les dades obtingudes amb les campanyes de
difusors passius.
Amb aquesta finalitat, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha adquirit dos
equips portàtils de mesura de contaminants. Un d’aquests equips permet analitzar
òxids de nitrogen, amoníac i ozó i l’altre permet analitzar diòxid de sofre i sulfur
d’hidrogen. Alguns d’aquests són contaminants nous quant a la seva vigilància a les
Illes Balears, com l’amoníac i el sulfur d’hidrogen.
La present campanya, al Palau Municipal d’Esports de Son Moix i a 180 metres de la
via de cintura, s’engloba dins una sèrie d’actuacions que permetrà avaluar l’impacte
del trànsit que aquesta suporta sobre les persones, els habitatges i altres instal·lacions
properes.

263

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Avaluació de l’NO2
La principal font d’NO2 és el trànsit
intents a la via de cintura. El valor
promig obtingut durant la campanya ha estat de 20 µg/m3,
inferiors als 40 µg/m3 permesos en
la legislació (R. D. 1073/2002) i
inferiors al valor esperat en un
indret amb molta influència de
trànsit rodat de vehicles.
A la gràfica 2 es representa una
comparació entre els valors
d’immissió d’NO2 d’un dia laborable i un dia festiu. No es pot
observar una diferència apreciable
entre els màxims assolits en un dia
laborable en comparació amb un
dia festiu. El que sí que s’observa
és una diferent pauta horària. Així,
si en un dia laborable a les 8:00 del
dematí es produeix un dels màxims
nivells de concentració d’NO2 en
l’aire ambient, en un dia festiu
aquesta hora coincideix amb un

Gràfica 1: Valors horaris NO2

Gràfica 2: Valors horaris NO2

dels valors mínims.
El valor màxim assolit durant la campanya ha estat de 88 µg/m3, inferior als 200
µg/m3 permesos en dades horàries (R. D. 1073/2002).
Avaluació de l’NH3

En el lloc de la campanya la
principal font d’amoníac és també
el trànsit de vehicles en la via de
cintura. El projecte de Reial Decret
de millora de la qualitat de l’aire
obliga a les autoritats competents
a realitzar mesures d’NH3 en al
menys un punt de trànsit intens en
totes les ciutats de més de 500.000
habitants. Aquest punt no obligarà

Gràfica 3: Valors horaris NH3
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a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat a efectuar mesures d’amoníac degut a
que la població de Palma és en aquest moment de 401.270 habitants, però des de la
Secció de Contaminació Atmosfèrica es considera de molta utilitat disposar per a un
futur d’un històric d’aquest contaminant. El valor promig assolit ha estat de 4 µg/m3
i el màxim de 68 µg/m3. No existeixen valors de referència legislats, però l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) recomana una mitjana anual inferior a 8 µg/m3 i uns
nivells diaris que no superin els 270 µg/m3. Els valors assolits durant el període de la
campanya són inferiors als recomanats per l’OMS.
Avaluació de l’SO2

El trànsit de vehicles no és un focus
emissor important d’aquest contaminat, encara que determinats
vehicles poden influir en els valors
d’immissió assolits. D’altra banda
tampoc no existeix cap altre focus
emissor destacable en l’entorn del
lloc de la campanya, així que no
s’esperaven dades elevades d’SO2.
El valor horari màxim assolit ha
estat de 34 µg/m3 i el diari màxim
Gràfica 4: Valors horaris SO2
de 6 µg/m3, tot dos valors molt
inferiors als valors límits legislats (R. D. 1073/2002) de 350 µg/m3 i de 125 µg/m3
respectivament.
Avaluació de l’SH2

El valor de referència de l’SH2 el
trobam al R. D. 833/75 (valor límit
semihorari de 100 µg/m3 i valor
diari de 40 µg/m3). Com es pot
apreciar els valors assolits són molt
més baixos que els valors de
referència. El valor semihorari
màxim és de 2 µg/m3 i el màxim
diari < 1 µg/m3.

Gràfica 5: Valors horaris SH2
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Avaluació de PM10
Durant una part del període la de campanya s’han efectuat mesuraments puntuals
dels nivells de partícules en suspensió PM10 (partícules de tamany inferior a les 10
µm), valors que s’han comparat amb els assolits en altres indrets menys influenciats
pel trànsit rodat amb la finalitat d’avaluar la influència del mateix en el lloc de la
campanya.
Les dades obtingues es reflecteixen a la taula següent:
Data

Son Moix

Parc de Bellver

Parc Bit

09/06/2010

34

32

36

10/06/2010

24

25

25

13/06/2010

15

20

19

14/06/2010

11

15

17

16/06/2010

7

8

6

Taula 1: Totes les dades en µg/m3

Com es pot apreciar els tres casos no només presenten uns valors molt semblants sinó
també una pauta anàloga en les variacions dels mateixos. Amb les dades obtingudes
no s’aprecia una important influència del trànsit rodat en els valors de PM10 en
l’entorn del Palau Municipal de Son Moix.
El valor màxim assolit ha estat de 34 µg/m3 i el valor promig de 18 µg/m3. No s’han
assolit els valors límit diari i anual per a la protecció de la salut (R. D. 1073/2002).
Avaluació de l’O3

A la part final de la campanya es
varen enregistrar superacions del
valor octohorari d’ozó per a la
protecció de la salut humana de
120 µg/m3. En total es varen assolir
tres superacions de l’esmentat
valor (dies 5, 6 i 7 de juny) amb un
valor màxim de 138 µg/m3. Els
valors registrats al començament
de la campanya són baixos si se’ls
compara amb els d’altres estacions.

Gràfica 6: Valors octohoraris O3
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No es registren superacions dels llindars d’informació, 180 µg/m3, ni d’alerta, 240
µg/m3 (R. D. 1796/2003).
CONCLUSIONS
Encara que la via de cintura de Palma estigui relativament a prop del punt de
mostreig, a 180 metres, els resultats de la campanya no semblen gaire influenciats
per la presència d’una via de trànsit intents.
De tots els contaminants mesurats l’NO2 és el més sensible al trànsit de vehicles. El
valor màxim horari en aquest contaminant es va assolit dia 20 d’abril a les 20:00
hores amb un valor de 75 µg/m3 i el valor promig durant la duració de la campanya
ha estat de 20 µg/m3. Aquest valors han estat inferiors als esperats en un indret situat
a aquesta distància de la via de cintura.
L’amoníac i el PM10 també són paràmetres molt influenciats per la presència de trànsit
intens. Els valors de PM10 tampoc no s’han vist influenciats per la presència de la via
de cintura tal i com s’ha pogut comprovar en la taula adjuntada anteriorment.
L’SH2 i l’amoníac és la primera vagada que es mesuren en les Illes Balears, exceptuant
unes poques campanyes puntuals efectuades en indrets molt influenciats per emissions
industrials, no podent extreure conclusions sobre els valors registrats al no disposar
d’un conjunt de dades històriques. Els dos contaminants han assolit valors inferiors
als dels corresponents valors de referència.
L’ SO2 és un contaminant que no es veu molt influenciat per la presència de trànsit
intens, així els valors mesurats durant la campanya han estat baixos, si se’ls compara
amb el valors de referència.
Els valors d’O3 mostren tres superacions del valor objectiu per a la protecció de
la salut. Encara que en un principi aquest valors puguin semblar elevats, són els
habituals durant aquesta època de l’any, ja què l’O3 mostra els seus valors més alts
entre els mesos d’abril a setembre, degut al caràcter fortament estacional d’aquest
contaminant.
Palma, 9 de setembre de 2010
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
CANVI CLIMÀTIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

PM10

O3

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

350 µg/m3

26 µg/m3 (mh)

20 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

125 µg/m3

6 µg/m3 (md)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor de referència
trentaminutal

100 µg/m3

2 µg/m3 (mt)

no se
aplica



Excel·lent

Valor de referència
diari

40 µg/m3

< 1 µg/m3 (md)

no se
aplica



Excel·lent

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

200 µg/m3

75 µg/m3 (mh)

70 µg/m3



Bona

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

20 µg/m3 (m)

no se
aplica



Bona

Valor diari recomanat
(OMS)

270 µg/m3

9 µg/m3 (md)

no se
aplica



Excel·lent

Valor anual
recomanat (OMS)

8 µg/m3

4 µg/m3 (m)

no se
aplica



Bona

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

50 µg/m3

34 µg/m3 (md)

30 µg/m3



Bona

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

18 µg/m3 (m)

no se
aplica



Bona

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

138 µg/m3 (mo)

106 µg/m3



Regular

Taula 2: mt: màxim trentaminutal; mh: màxim horari; md: màxim diari; mo: màxim octohorari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant Paràmetre

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció de
la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Taula 3

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA SON HUGO
Lloc: Piscines Municipals de Son Hugo
Tipus de campanya: urbana – trànsit intens
Dates: 01/07/2010 al 21/10/2010
Contaminants mesurats: SO2, NOx, O3, SH2, NH3 i PM10

Com a resultat de l’avaluació anual de la qualitat de l’aire a les Illes Balears corresponent
a l’any 2006 es posà de manifest una superació, amb un valor registrat de 52 µg/m3,
del valor límit anual per a la protecció de la salut humana, pel contaminant diòxid
de nitrogen (NO2) a la zona de Palma, mesurada a l’estació del carrer de Foners, de
trànsit intens. Aquesta superació va motivar l’elaboració i aprovació del Pla de Millora
de Qualitat de l’Aire de Palma, donant compliment al disposat a la Llei 34/2007, de
15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. A més a més, durant
l’any 2010 s’ha registrat una nova superació del valor anual per a la protecció de la
salut humana, amb un valor registrat de 42 µg/m3 a la mateixa estació de Foners.
El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma preveu una sèrie d’actuacions
periòdiques per tal d’avaluar les millores aconseguides i les zones més sensibles quant
a valors més elevats del contaminant. Una d’aquestes actuacions, recollida a la fitxa
SAM03, és realitzar campanyes de mesura de la qualitat de l’aire amb un equip
portàtil a diferents punts de Palma, que puguin tenir més alts nivells de contaminació
atmosfèrica, per complementar les mesures que es fan des de les estacions que
conformen la xarxa balear a Palma i les dades obtingudes amb les campanyes de
difusors passius.
Amb aquesta finalitat, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha adquirit dos
equips portàtils de mesura de contaminants. Un d’aquests equips permet analitzar
òxids de nitrogen, amoníac i ozó i l’altre permet analitzar diòxid de sofre i sulfur
d’hidrogen. Alguns d’aquests són contaminants nous quant a la seva vigilància a les
Illes Balears, com l’amoníac i el sulfur d’hidrogen.
La present campanya, a les Piscines Municipals Son Hugo i a 46 metres de la via de
cintura, s’engloba dins una sèrie d’actuacions que permetrà avaluar l’impacte del
trànsit que aquesta suporta sobre les persones, els habitatges i altres instal·lacions
properes.
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Avaluació de l’NO2

La principal font de diòxid de
nitrogen (NO2) és el trànsit intents
a la via de cintura. El valor promig
obtingut durant la campanya ha
estat de 38 µg/m3, inferior als 40
µg/m3 permesos en la legislació
(Reial Decret 102/2011) però
essent el valor esperat en un indret
amb molta influència de trànsit de
vehicles (molt semblant, per
exemple, al valor assolit a l’estació
situada al carrer Foners).

Gràfica 1: Valors horaris NO2

A la gràfica 2 es representa una
comparació entre els valors
d’immissió d’NO2 d’un dia laborable i un dia festiu. No es pot
observar una diferència apreciable
entre els màxims assolits en un dia
laborable en comparació amb un
dia festiu. El que sí que s’observa
és una diferent pauta horària. Així,
si en un dia laborable entre les 7:00
i les 8:00 del dematí es produeix un
Gràfica 2: Valors horaris NO2
dels màxims nivells de concentració
d’NO2 en l’aire ambient, en un dia festiu aquesta hora coincideix amb un dels valors
més baixos.
El valor màxim horari assolit durant la campanya ha estat de 136 µg/m3, inferior als
200 µg/m3 permesos en dades horàries (RD 102/2011).
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Avaluació de l’NH3
En el lloc de la campanya la
principal font d’amoníac (NH3) és
també el trànsit de vehicles en la
via de cintura. Encara que el RD
102/2011 no obliga a la Conselleria
de Medi Ambient i Mobilitat a
realitzar mesures d’NH3 degut a
que la població de Palma és en
aquest moment inferior als
500.000 habitants, però des
de la Secció de Contaminació
Gràfica 3: Valors diaris NH3
Atmosfèrica es considera de molta
utilitat disposar per a un futur d’un històric d’aquest contaminant. El valor promig
assolit ha estat de 4 µg/m3 i el màxim diari de 14 µg/m3. No existeixen valors de
referència legislats, però l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana una
mitjana anual inferior a 8 µg/m3 i uns nivells diaris que no superin els 270 µg/m3. Els
valors assolits durant el període de la campanya són inferiors als recomanats per
l’OMS.
Avaluació de l’SO2

El trànsit de vehicles no és un focus
emissor important de diòxid de
sofre (SO2). D’altra banda tampoc
no existeix cap altre focus emissor
destacable en l’entorn del lloc de la
campanya, així que no s’esperaven
dades elevades d’SO2. El valor
horari màxim assolit ha estat de 30
µg/m3 i el diari màxim de 7
µg/m3, tot dos valors molt inferiors
als valors límits legislats (RD
102/2011) de 350 µg/m3 i de 125
µg/m3 respectivament.

Gràfica 4: Valors horaris SO2
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Avaluació de l’SH2

El valor de referència del sulfur
d’hidrogen (SH2) el trobam al RD
102/2011 (valor límit semihorari
de 100 µg/m3 i valor diari de 40
µg/m3). Com es pot apreciar els
valors assolits són molt més baixos
que els valors de referència. El valor
semihorari màxim és de 2 µg/m3 i el
diari màxim < 1 µg/m3.

Gràfica 5: Valors semihoraris SH2

Avaluació de PM10

Durant una part del període la de
campanya s’han efectuat mesuraments puntuals dels nivells de
partícules en suspensió PM10
(partícules de diàmetre inferior a
les 10 µm), valors que s’han comparat amb els assolits en altres
indrets menys influenciats pel
trànsit rodat amb la finalitat
d’avaluar la influència del mateix
en el lloc de la campanya, com per
exemple l’estació situada al Parc
Bit.

Gràfica 6: Valors diaris PM10

Com es pot apreciar els dos casos presenten una pauta totalment anàloga en les
variacions dels valors de PM10, encara que els registres a Son Hugo són significativament
superiors als registrats a Parc Bit molt possiblement per influència del trànsit rodat en
l’entorn de la via de cintura de Palma.
Amb un valor màxim assolit de 67 µg/m3, s’ha registrat una única superació del límit
diari per a la protecció de la salut (RD 102/2011) coincidint amb un episodi d’intrusió
de pols sahariana. El valor promig registrat durant la campanya ha estat de 28 µg/m3,
inferior al límit anual per a la protecció de la salut (RD 102/2011).
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Avaluació de l’O3

A diferència dels altres contaminants avaluats, l’ozó no és un
contaminant primari emès directament a l’atmosfera per causes
antropogèniques, sinó que es
genera per influència de la radiació
solar sobre les emissions d’altres
contaminats anomenats precursors d’ozó.

D’altra banda, i degut a l’elevada
reactivitat que presenta l’ozó, en
entorns d’elevades emissions de monòxid de nitrogen (NO), com és l’entorn d’una
via de cintura amb alta intensitat de trànsit de vehicles, no és habitual registrar alts
valors d’ozó degut a la reacció següent:
Gràfica 7: Valors octohoraris O3

NO + O3 ⇄ NO2 + O2

Durant la duració de la campanya únicament es va assolir una superació del valor
objectiu per a la protecció de la salut amb un màxim de 123 µg/m3, dia 11/07/2010.
No es registren superacions dels llindars d’informació, 180 µg/m3, ni d’alerta, 240
µg/m3 (RD 102/2011).
CONCLUSIONS
La influència de la via de cintura en la qualitat de l’aire a l’entorn de les Piscines
Municipals Son Hugo és evident, manifestant-se bàsicament en els següents
contaminants:
• NO2: és el contaminant més sensible al trànsit de vehicles. El valor màxim
horari en aquest contaminant ha estat de 136 µg/m3 i el valor promig durant
la duració de la campanya ha estat de 38 µg/m3, valors semblants als trobats
en altres indrets de trànsit intents.
• PM10: la comparació dels valors registrats de PM10 en el lloc de la campanya
amb els registrats al Parc Bit ha posat de manifest la influència que el trànsit de
vehicles efectua sobre els nivells de qualitat de l’aire sobre aquest paràmetre,
essent els valors assolits a Son Hugo sensiblement superiors als assolits al Parc
Bit. El valor promig de la campanya ha estat de 28 µg/m3.
L’SH2 i l’NH3 és la primera vegada que es mesuren en les Illes Balears, exceptuant unes
poques campanyes puntuals efectuades en indrets molt influenciats per emissions
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industrials i la campanya prèvia de Son Moix, no podent extreure conclusions
sobre els valors registrats al no disposar d’un conjunt de dades històriques. Els dos
contaminants han assolit valors inferiors als dels corresponents valors de referència.
L’SO2 és un contaminant que no es veu molt influenciat per la presència de trànsit
intens, així els valors mesurats durant la campanya han estat baixos, si se’ls compara
amb el valors de referència.
Els valors d’O3 mostren una superació del valor objectiu per a la protecció de la salut
durant el mes de juliol. Encara que en un principi aquests valors puguin semblar
elevats, són els habituals durant aquesta època de l’any, ja que l’O3 mostra els
seus valors més alts entre els mesos d’abril a setembre, degut al caràcter fortament
estacional d’aquest contaminant.
Palma, 9 de març de 2011
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
CANVI CLIMÀTIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

PM10

O3

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

30 µg/m3 (mh)

16 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

7 µg/m3 (md)

7 µg/m3



Excel·lent

Valor de referència
trentaminutal

100 µg/m3

3 µg/m3 (mt)

no s’aplica



Excel·lent

Valor de referència
diari

40 µg/m3

< 1 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

136 µg/m3 (mh)

110 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

38 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor diari recomanat
(OMS)

270 µg/m3

14 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor anual recomanat
(OMS)

8 µg/m3

4 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

67 µg/m3 (md)

37 µg/m3



Regular

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

28 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

123 µg/m3 (mo)

92 µg/m3



Regular

Taula 1: mt: màxim trentaminutal; mh: màxim horari; md: màxim diari; mo: màxim octohorari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant Paràmetre

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la
protecció de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la
protecció de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

O3
Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA GERMANS ESCALAS
Lloc: Poliesportiu Municipal Germans Escalas
Tipus de campanya: urbana – fons urbà
Dates: 29/10/2010 al 28/03/2011
Contaminants mesurats: SO2, NOx, O3, SH2, NH3 i PM10

Com a resultat de l’avaluació anual de la qualitat de l’aire a les Illes Balears corresponent
a l’any 2006 es posà de manifest una superació, amb un valor de 52 µg/m3, del valor
límit anual per a la protecció de la salut humana, pel contaminant diòxid de nitrogen
(NO2) a la zona de Palma, mesurada a l’estació del carrer de Foners, urbana de trànsit
intens. Aquesta superació va motivar l’elaboració i aprovació del Pla de Millora de
Qualitat de l’Aire de Palma, donant compliment al disposat a la Llei 34/2007, de 15
de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. A més, durant l’any
2010 s’ha registrat una nova superació del valor anual per a la protecció de la salut
humana, amb un valor registrat de 42 µg/m3 a la mateixa estació de Foners.
El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma preveu una sèrie d’actuacions
periòdiques per tal d’avaluar les millores aconseguides i les zones més sensibles quant
a valors més elevats del contaminant. Una d’aquestes actuacions, recollida a la fitxa
SAM03 del Pla, és realitzar campanyes de mesura de la qualitat de l’aire amb un equip
portàtil a diferents punts de Palma que puguin tenir més alts nivells de contaminació
atmosfèrica, per complementar les mesures que es fan des de les estacions que
conformen la xarxa balear a Palma i les dades obtingudes amb les campanyes de
difusors passius.
Amb aquesta finalitat, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha adquirit dos
equips portàtils de mesura de contaminants. Un d’aquests equips permet analitzar
òxids de nitrogen, amoníac i ozó i l’altre permet analitzar diòxid de sofre i sulfur
d’hidrogen. Alguns d’aquests són contaminants nous quant a la seva vigilància a les
Illes Balears, com l’amoníac i el sulfur d’hidrogen.
La present campanya, realitzada al Poliesportiu Municipal Germans Escalas i a 95
metres de la mitjana de la via de cintura, s’engloba dins una sèrie d’actuacions que
permetrà avaluar l’impacte del trànsit que aquesta suporta sobre les persones, els
habitatges i altres instal·lacions properes.
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Avaluació de l’NO2

La principal font d’NO2 és el trànsit
intents a la via de cintura. El valor
promig obtingut durant la campanya
ha estat de 31 µg/m3, valor elevat
però inferior als 40 µg/m3 permesos
en la legislació (totes les referències
legislatives en el present informe han
estat agafades del Reial Decret
102/2011, de 28 de gener, relatiu a
la millora de la qualitat de l’aire),
essent el valor esperat en un indret
amb molta influència de trànsit
rodat de vehicles.

Gràfica 1: Valors horaris NO2

A la gràfica 2 es representa una
comparació entre els valors d’immissió d’NO2 d’un dia laborable i
un dia festiu. S’observa una pauta
horària semblant, encara que els
valors màxims assolits en un dia
laborable són significativament
superiors als assolits en un dia
festiu o de cap de setmana, degut a
una major intensitat en el trànsit
de vehicles.

Gràfica 2: Valors horaris NO2

El valor màxim horari assolit durant la campanya ha estat de 121 µg/m3, inferior als
200 µg/m3 permesos en la legislació vigent.
Avaluació de l’NH3

En el lloc de la campanya la
principal font d’amoníac és també
el trànsit de vehicles en la via de
cintura. L’actual legislació (R. D.
102/2011, article 12) obliga a les
autoritats competents a realitzar
mesures d’NH3 en al menys un
punt de trànsit intens en totes les
ciutats de més de 500.000 habitants. Aquest punt no obliga a la
Conselleria de Medi Ambient i

Gràfica 3: Valors horaris NH3
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Mobilitat a efectuar mesures d’amoníac degut a que la població de Palma és en aquest
moment de 401.270 habitants, però des de la Secció de Contaminació Atmosfèrica es
considera de molta utilitat disposar per a un futur d’un històric de dades d’aquest
contaminant. El valor promig assolit ha estat de 6 µg/m3 i el màxim diari de 14 µg/m3.
No existeixen valors de referència legislats, però l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) recomana una mitjana anual inferior a 8 µg/m3 i uns nivells diaris que no
superin els 270 µg/m3. Els valors registrats durant el període de la campanya són
inferiors als recomanats per l’OMS, encara que el promig ha estat pròxim d’assolir dit
valor de recomanació.
Avaluació de l’SO2

El trànsit de vehicles no és un focus
emissor important d’aquest contaminat, encara que determinats
vehicles poden influir en els valors
d’immissió assolits. D’altra banda
tampoc no existeix cap altre focus
emissor destacable en l’entorn del
lloc de la campanya, així que no
s’esperaven dades elevades d’SO2.
El valor horari màxim assolit ha
estat de 10 µg/m3 i el diari màxim
Gràfica 4: Valors horaris SO2
de 7 µg/m3, tot dos valors molt
inferiors als valors límits legislats de 350 µg/m3 i de 125 µg/m3 respectivament.
Avaluació de l’SH2

Els actuals valors de referència de
l’SH2 estan fixats en un límit
semihorari de 100 µg/m3 i un límit
diari de 40 µg/m3. Com es pot
apreciar els valors assolits són molt
més baixos que els valors de referència. El valor semihorari màxim
és de 3 µg/m3 i el màxim diari d’1
µg/m3.

Gràfica 5: Valors semihoraris SH2
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Avaluació de PM10
Des de finals d’octubre i durant el mes de novembre es varen efectuar mesuraments
puntuals dels nivells de partícules en suspensió PM10 (partícules de mida inferior als 10
µm), valors que s’han comparat amb els assolits en altres indrets menys influenciats
pel trànsit rodat amb la finalitat d’avaluar la seva influència en el lloc de la campanya.
Com degut a problemes tècnics no es disposa de suficient nombre de dades per
efectuar la comparació amb les estacions de Parc Bit o Bellver aquesta s’ha fet amb
l’estació de fons rural de Can Llompart situada al terme municipal de Pollença.
Les dades obtingues es reflecteixen a la taula següent:
Data

Poliesportiu Germans Escalas

Can Llompart (Pollença)

26-10-2010

31

17

28-10-2010

26

12

07-11-2010

20

17

11-11-2010

39

17

14-11-2010

33

22

15-11-2010

27

19

17-11-2010

31

13

21-11-2010

25

6

22-11-2010

30

11

Taula 1: Totes les dades en µg/m3

Com es pot apreciar els valors registrats durant la campanya són sensiblement més
alts a la zona del Poliesportiu Germans Escalas, amb un valor promig de 29 µg/m3,
que en l’estació de Can Llompart, amb un valor promig de 15 µg/m3. No es varen
registrar fenòmens d’intrusió de pols sahariana durant el transcurs de la campanya
de partícules.
No s’han assolit els valors límit diari i anual per a la protecció de la salut.
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Avaluació de l’O3

A diferència dels altres contaminats
l’ozó no és un contaminant primari
emès directament a l’atmosfera
per causes antropogèniques, sinó
que es genera per influència de la
radiació solar sobre les emissions
d’altres contaminats anomenats
precursors de l’ozó.

D’altra banda, i degut a l’elevada
reactivitat que presenta l’ozó, en
entorns d’elevades emissions de
Gràfica 6: Valors octohoraris O3
monòxid de nitrogen (NO), com és
en les proximitats d’una via de cintura amb alta intensitat de trànsit de vehicles, no és
habitual registrar alts valors d’ozó degut a la reacció següent:
NO + O3 ⇄ NO2 + O2

Durant el transcurs de la campanya, els valors registrats d’ozó han estat moderats,
mostrant uns nivells d’immissió esperats en un indret de trànsit intens i durant els
mesos d’hivern, estació de l’any on l’ozó mostra el seus valors més baixos (recordem
que l’ozó és un contaminant amb una pauta estacional molt marcada degut a la
influència de la radiació solar en la seva formació a partir d’altres composts anomenats
precursors).
El valor octohorari màxim va ser de 90 µg/m3, molt inferior als 120 µg/m3 que es
marquen en la legislació com valor per a la protecció de la salut. Tampoc no s’han
registrat superacions dels llindars d’informació i alerta (180 µg/m3 i 240 µg/m3
respectivament) amb un valor horari màxim de 102 µg/m3.
CONCLUSIONS
La influència de la via de cintura de Palma en la qualitat de l’aire a l’entorn del
Poliesportiu Germans Escales es manifesta principalment en els següents punts:
• De tots els contaminants mesurats l’NO2 és el més sensible al trànsit de
vehicles. El valor màxim horari per aquest contaminant ha assolit un valor de
121 µg/m3 i el valor promig durant la duració de la campanya ha estat de
20 µg/m3. Aquests valors han estat els esperats en un indret situat a aquesta
distància de la via de cintura.
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• Els valors de PM10 es veuen clarament influenciats per la presència del trànsit
de la via de cintura, assolint valors d’immissió en aquest contaminant
significativament més elevats que els que es registren en indrets de fons rural
no influenciats pel trànsit de vehicles.
L’SH2 i l’amoníac és la primera vagada que es mesuren en les Illes Balears, exceptuant
unes poques campanyes puntuals efectuades en indrets molt influenciats per emissions
industrials i a les campanyes prèvies a l’entorn de la via de cintura efectuades amb els
equips portàtils de mesura, no podent extreure conclusions sobre els valors registrats
al no disposar d’un conjunt de dades històriques. Els dos contaminants han assolit
valors inferiors als dels corresponents valors de referència.
L’ SO2 és un contaminant que no es veu molt influenciat per la presència de trànsit
intens, així els valors mesurats durant la campanya han estat baixos, si se’ls compara
amb el valors de referència.
Els valors d’O3 són baixos i no mostren cap superació del valor objectiu per a la
protecció de la salut.
Palma, 28 de juny de 2011
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

PM10

O3

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

350 µg/m3

10 µg/m3 (mh)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

125 µg/m3

7 µg/m3 (md)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor de referència
trentaminutal

100 µg/m3

3 µg/m3 (mt)

no s’aplica



Excel·lent

Valor de referència
diari

40 µg/m3

1 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

200 µg/m3

121 µg/m3 (mh)

89 µg/m3



Bona

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

31 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor diari recomanat
(OMS)

270 µg/m3

14 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor anual
recomanat (OMS)

8 µg/m3

6 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

50 µg/m3

39 µg/m3 (md)

34 µg/m3



Regular

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

29 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

90 µg/m3 (mo)

80 µg/m3



Bona

Taula 2: mt: màxim trentaminutal; mh: màxim horari; md: màxim diari; mo: màxim octohorari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 3

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL SANT JOAN DE LABRITJA
(EÏVISSA)
(del 08 de maig de 2010 al 16 de juny de 2010)
INTRODUCCIÓ
L’illa d’Eivissa disposa de quatre
estacions fixes de qualitat de l’aire: tres
d’elles, propietat de Gesa-Endesa,
estan situades a l’entorn de la ciutat
d’Eivissa amb la finalitat de controlar
la influència de la central termoelèctrica
en la qualitat de l’aire de l’entorn i una
quarta, propietat del Govern de les Illes
Balears, situada al municipi de Sant
Antoni de Portmany, i que té la finalitat
de controlar la qualitat de l’aire en un
entorn suburbà i relativament juny dels
més importants focus emissors de l’illa.

Imatge 1

Aquestes quatre estacions, encara que
proporcionen dades molt representatives de la qualitat de l’aire
ambient sobre un alt percentatge de la
població de l’illa, no són per elles
mateixes suficients per poder efectuar
una avaluació global dels nivells
d’immissió en les illes d’Eivissa i
Formentera, de tal forma que han de
ser acompanyades per la realització de
campanyes puntuals en localitzacions
on no es disposa d’una estació de
mesura permanent. Amb la finalitat de
Imatge 2
completar les dades disponibles, la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha efectuat durant els anys 2009 i 2010 una
sèrie de campanyes a l’illa d’Eivissa, tant amb la unitat mòbil propietat de la Conselleria
com amb captadors de partícules i difusors passius.
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La campanya efectuada al terme municipal de Sant Joan de Labritja, municipi de
5.500 habitants i 121 km2 emplaçat al nord de l’illa d’Eivissa, s’engloba dins d’aquesta
sèrie de campanyes.
Per la seva situació geogràfica, allunyada de tots els principals focus emissors de
l’illa, Sant Joan de Labritja és un lloc excel·lent per realitzar un estudi dels nivells de
contaminació suburbans en un indret lliure d’altres efectes addicionals: indústries,
transport aeri i/o marítim, etc.
A la imatge 3 es representa la situació geogràfica del terme municipal de Sant Joan de
Labritja en relació als principals focus contaminants a l’illa d’Eivissa: canteres (amb
marcador blau), el port d’Eivissa, l’aeroport i la central tèrmica (amb marcador verd
clar). Com es pot apreciar, l’únic punt emissor de contaminació atmosfèrica dins el
municipi de Sant Joan de Labritja és una petita pedrera situada al sud del municipi,
a uns sis kilòmetres del terme municipal. La distància entre la pedrera i l’estació de
qualitat de l’aire i la seva relativa baixa activitat ens permet considerar que els nivells
de contaminació detectats durant la duració de la campanya no s’han vist afectats
per la presència de la pedrera dins el municipi de Sant Joan de Labritja.

St. Joan de Labritja

Imatge 3

Pel que fa referència a la micro-implantació de l’estació, a la imatge 4 podem
observar la situació de l’estació mòbil de mesura dins el terme municipal i el seu
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entorn pròxim. Sant Joan de
Labritja és un nucli urbà petit amb
baixa intensitat de trànsit rodat
concentrat en la carretera PM-811
que compleix perfectament amb els
objectius inicials de la campanya
d’efectuar un estudi de la qualitat
de l’aire suburbà en un entorn
lliure d’influències externes. A més
a més, molt a prop de l’estació de
qualitat de l’aire se situa un punt
verd que pot influir en les dades
obtingudes, degut al trànsit de
camions de recollida de residus.
Imatge 4

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L´AIRE
Dióxid de Sofre (SO2)

El principal focus emissor de diòxid
de sofre a l’illa és la central tèrmica situada al terme municipal
d’Eivissa, al sud de l’illa. La
distància entre els dos termes
municipals fa que les dades
registrades d’SO2 durant tota la
duració de la campanya siguin
inferiors a 1 µg/m3, tal i com es pot
comprovar en la gràfica adjunta.
En l’actualitat el límit horari per a
protecció de la salut és de 350
Gràfica 1: Valors horaris SO2
µg/m3 (Reial Decret 1072/2002),
valor substancialment superior als registrats en Sant Joan de Labritja.
Amb els valors obtinguts, no s’ha considerat necessari avaluar el límit diari per a la
protecció de la salut (125 µg/m3, R. D. 1072/2002) ni el límit anual per a la protecció
dels ecosistemes (20 µg/m3, R. D. 1072/2002), degut a la impossibilitat de poder
assolir valors superiors a la unitat en cap dels llindars legislats.
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Diòxid de nitrogen (NO2)

El trànsit rodat i la central tèrmica
d’Eivissa són els més importants
focus emissors de diòxid de
nitrogen a l’illa d’Eivissa. A l’igual
que en el cas del diòxid de sofre, la
influència de la central tèrmica en
les dades de la campanya és
mínima degut a la distància que
separa els termes municipals
d’Eivissa i de Sant Joan de Labritja,
de tal forma que podem assegurar
que les dades obtingudes durant el
Gràfica 2: Valors horaris NO2
transcurs de la mateixa es deuen
principalment a la presència de trànsit rodat en les proximitats al punt escollit per
efectuar les mesures.
Els valors horaris obtinguts, representats en la gràfica superior, no han estat en cap
moment pròxims al límit legislat de 200 µg/m3 (R. D. 1072/2002). El màxim horari
assolit ha estat de 71 µg/m3. D’altra banda el valor mig durant la duració de la
campanya ha estat de 3 µg/m3, molt inferior als 40 µg/m3 legislats com a límit anual
(R. D. 1072/2002).
Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles partícules de diàmetre inferior a les 10
µm. Aquest contaminant mos-tra
diversos orígens. D’una banda
tenim un origen causat per activitats antropogèniques: combustió
incompleta de carburants, activitats de construcció i demolició,
activitats agrícoles, pedreres, etc.
D’altra banda tenim partícules en
suspensió d’origen natural com
per exemple episodis d’intrusió de
Gràfica 3: Valors diaris PM10
pols sahariana formats per arena
d’origen saharià arrossegada pel vent fins a la Mediterrània. Altres fenòmens naturals
causants de partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es representen les dades diàries de PM10 durant la duració de la
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campanya. Com es pot apreciar dia 3 de juny es va registrar una superació del límit
diari per a la protecció de la salut de 50 µg/m3 (R. D. 1072/2002), amb un valor assolit
de 68 µg/m3. L’actual legislació permet fins a 35 superacions anuals del valor límit
diari de 50 µg/m3. La duració de la campanya ha estat de 40 dies, així que estarien
permeses fins a cinc superacions del límit diari, motiu pel qual es podria concloure
que només una única superació registrada seria un resultat correcte.
Per poder obtenir una explicació
sobre l’origen de la superació, es
representen les dades horàries
corresponents al dia 3 de juny. Tal i
com es comprova en la gràfica
adjunta la superació va se deguda
a dos pic puntuals de valors horaris
414 i 846 µg/m3, a les 6 i a les 8 del
matí respectivament.
Tant els alts valors assolits com la
curta durada de les superacions
Gràfica 4: Valors horaris PM10
de només una hora ens impedeix
explicar la causa com un episodi natural, essent molt probablement el motiu un
fenomen antropogènic: trànsit de vehicles pesants, moviment de terres, càrrega
o descàrrega de residus de construcció i demolició, etc. No es registren episodis
d’intrusió de partícules d’origen saharià durant la duració de la campanya.
El valor mig assolit durant la duració de la campanya ha estat de 17 µg/m3.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats
contaminants secundaris, és a dir,
és un contaminant no emès de
forma directa a l’atmosfera sinó
que es forma per acció de la llum
solar i la temperatura sobre altres
contaminats d’origen antropogènic
i que reben el nom de precursors
de l’ozó. El precursor quantitativament més important és el
diòxid de nitrogen, encara que
existeixen molts composts orgànics
no saturats utilitzats habitualment

Gràfica 5: Valors octohoraris O3
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com additius en combustibles que també mostren activitat precursora.
A més a més dels precursors d’origen antropogènic també existeixen molts precursors
naturals de l’ozó, la majoria d’ells són composts orgànics volàtils d’origen vegetal
emesos majoritàriament durant la primavera (abril-maig) i a finals de l’estiu
(setembre).
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació (Reial Decret 1796/2003) fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos
de vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que
no es pot superar anualment més de 25 dies (de promig en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya els valors d’ozó han estat alts, s’han registrat 9
superacions del valor objectiu octohorari amb un valor màxim de 147 µg/m3. Encara
que els valors hagin estat alts, són els esperats per una illa com Eivissa en període
estival, degut a les elevades radiacions solars registrades i a la vegetació existent a
l’entorn del punt de mesura.
No s’han registrat superacions dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) i alerta
(240 µg/m3).
Finalment, es volia indicar que el nombre de dades vàlides obtingudes durant la
campanya ha estat baix degut a un problema tècnic amb l’equip de mesura.
Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la combustió
incompleta de combustibles tant
per part de vehicles com en calderes
de calefacció. Com es pot comprovar a la gràfica adjunta els
nivells octohoraris assolits durant
la campanya han estat molt per
davall dels 10 mg/m3 fixats com a
valor límit per a la protecció de la
salut humana en la legislació (R. D.
1073/2002), amb un valor promig
de 0,3 mg/m3.

Gràfica 6: Valors octohoraris CO
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Benzè
El trànsit de vehicles constitueix el
principal focus emissor de benzè
en un entorn com el de Sant Joan
de Labritja, amb una baixa
presència industrial. A la gràfica es
representen els valors horaris
obtinguts durant la duració de la
campanya, molt inferiors al límit
per a la protecció de la salut de 5
µg/m3 (R. D. 1073/2002). El valor
promig ha estat de 0,1 µg/m3.
Gràfica 7: Valors horaris benzè

CONCLUSIONS
Els valors d’immissió en tots els contaminants assolits durant la duració de la campanya
posen de manifest que Sant Joan de Labritja és un entorn lliure d’influències de focus
emissors propers.
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• El terme municipal de San Joan de Labritja no es veu afectat de forma
significativa per les emissions produïdes en la central de producció elèctrica
d’Eivissa o en el port marítim de la mateixa ciutat. El diòxid de sofre (SO2),
el qual és un contaminant molt útil per avaluar la influència d’aquests focus
emissors en l’entorn del lloc de la campanya, ha assolit uns nivells en tot
moment durant el període de la campanya inferiors a 1 µg/m3. Aquests valors
són molt baixos per poder tenir en consideració una influència directa de la
central tèrmica o del port d’Eivissa.
• El trànsit rodat sembla ser l’únic focus emissor relativament important, encara
que amb valors d’immissió molt baixos. El valor promig d’NO2 assolit ha estat
de 3 µg/m3, valor més semblant als aconseguits en un fons rural que en un
entorn suburbà, i el valor horari màxim de 71 µg/m3, valor que ens indica la
presència de trànsit de vehicles en les immediacions del lloc de la campanya
encara que el valor registrat sigui bastant moderat.
• Els valors de PM10 han estat generalment els habituals que es troben en un
entorn com San Joan de Labritja, registrant-se únicament una superació
puntual i d’origen antropogènic del límit diari per a la protecció a la salut. No
s’han registrat episodis d’intrusió de pols sahariana durant la campanya.
• Els valors registrats d’ozó han estat elevats, amb 9 superacions del valor
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octohorari objectiu per a la protecció de la salut. És important recordar que
és precisament durant aquests mesos quan s’assoleixen els valors més alts
d’aquest contaminant degut a una elevada radiació solar i a elevades emissions
de precursors d’origen naturals, molt importants en indrets amb entorns
forestals com Sant Joan de Labritja.
Palma, 15 de setembre 2010
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
CANVI CLIMÀTIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

350 µg/m3

< 1 µg/m3 (Mh)

< 1 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

125 µg/m3

< 1 µg/m3 (Md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit anual per
a la protecció dels
ecosistemes

20 µg/m3

< 1 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

200 µg/m3

71 µg/m3 (Mh)

52 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

3 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

50 µg/m3

68 µg/m3 (Md)

19 µg/m3



Bona

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

17 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

147 µg/m3 (Mo)

136 µg/m3



Dolenta

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

0,3 mg/m3 (mo)

no s’aplica



Excel·lent

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

5,0 µg/m3

0,1 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

SO2

NO2

PM10

Qualitat aire

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diàri; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta

295

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant Paràmetre

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL MANACOR
(del 06 de novembre de 2010 al 07 de febrer de 2011)
INTRODUCCIÓ
L’illa de Mallorca disposa de nou
estacions fixes de qualitat de l’aire,
tant de titularitat pública com privada,
situades en els municipis de Palma,
Alcúdia,Pollença, Inca i Sa Pobla amb
la finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció
d’energia elèctrica, activitats de
construcció i demolició, ports i
aeroport, etc.) mostren en aquesta.

Imatge 1

Addicionalment la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de realitzar campanyes
estacionals en indrets de la geografia
de l’arxipèlag balear que no disposin
de estacions fixes de seguiment de la
qualitat de l’aire. Amb aquesta finalitat
i essent Manacor el municipi de més
població en la comarca de Llevant, la
qual no disposa de cap estació de fixa
de qualitat de l’aire, s’ha realitzat una
campanya entre els mesos de novembre
de 2010 i gener de 2011 a l’interior del
Imatge 2
nucli urbà de la ciutat, en una zona
d’elevada intensitat de trànsit de vehicles a fi d’avaluar l’impacte d’aquest trànsit en
la qualitat de l’aire ambient del municipi.
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A la imatge 3 es representa la situació de l’estació mòbil de qualitat de l’aire respecte
els punts emissors situats més pròxims: el polígon industrial de Manacor, situat a 1,6
km, i una pedrera situada a 2,9 km, ambdues activitats suficientment allunyades del
lloc de la campanya per poder afectar de forma significativa les dades obtingudes.
Addicionalment s’han repre-sentat les vies de trànsit més importats a l’entorn de
l’estació.

Poligon
Industrial

Unitat Mòbil

Imatge 3

A la imatge 4 de la pàgina següent es pot veure l’entorn de l’estació dins el nucli urbà
de l’estació. La unitat mòbil es va situar al pati del col·legi Simó Ballester, a l’Avinguda
de Salvador Juan i davant l’estació de tren de Manacor. A nivells de microimplantació,
no s’aprecia cap influència de focus emissors addicionals al trànsit de vehicles a
l’entorn de l’indret de la campanya.
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Unitat Mòbil

Imatge 3

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

El trànsit intens no és habitualment una font important
d’emissions de diòxid de sofre,
excepte en el cas d’alguns tipus
de vehicles pesants a gasoil,
motiu pel qual no s’esperaven
uns valors d’immissió especialment elevats durant el transcurs
de la campanya.

Tal i com es representa en la
gràfica 1 els valors horaris
Gràfica 1: Valors horaris SO2
d’immissió assolits per aquest
contaminant, amb un màxim horari registrat de 30 µg/m3, han estat molt baixos si
se’ls compara amb el valor establert en la legislació1 per a la protecció de la salut que
és de 350 µg/m3.
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El valor màxim diari assolit ha estat de 7 µg/m3, també molt inferior al valor legislat
de 125 µg/m3 com a valor límit diari per a la protecció de la salut.
Diòxid de nitrogen (NO2)

El trànsit rodat és la principal
font emissora d’òxids de nitrogen
a entorn de l’indret de la
campanya, formats per l’oxidació
del nitrogen atmosfèric en els
motors de combustió en condicions de temperatura i pressió
elevades.

Els valors horaris obtinguts
es representen en la gràfica 2.
Com es pot apreciar els valors
Gràfica 2: Valors horaris NO2
de diòxid de nitrogen assolits
han estat elevats registrant-se una superació del límit horari per a la protecció de la
salut, establert en 200 µg/m3 amb un valor de 282 µg/m3. Encara que els valors hagin
estat elevats la legislació permet fins a 18 superacions anuals del límit horari per a la
protecció de la salut, nombre que no s’hagués superat segons les dades registrades
durant la campanya.
D’altra banda el valor promig durant la duració de la campanya ha estat de 32 µg/m3,
inferior als 40 µg/m3 legislats com a límit anual. Aquest valor és comparable al que
s’assoleix en altres indrets d’elevada intensitat de trànsit de vehicles.
1

Tots les referències a nivells d’immissió legislats pertanyen al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener.

Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles
partícules de diàmetre inferior a
les 10 µm. Aquest contaminant
mostra diversos orígens. D’una
banda tenim un origen causat
per activitats antropogèniques:
combustió incompleta de carburants, activitats de construcció i
demolició, activitats agrícoles,
pedreres, etc. D’altra banda
tenim partícules en suspensió

Gràfica 3: Valors diaris PM10
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d’origen natural com per exemple episodis d’intrusió de pols sahariana formats per
arena d’origen saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens naturals causants de
partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es representen les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar es registra una única superació del límit diari per a la protecció
de la salut, establert en 50 µg/m3, dia 28 de desembre amb un valor de 52 µg/m3. És
interessant remarcar que actualment la legislació permet fins a 35 superacions anuals
del citat límit.
El valor promig de la campanya ha estat de 23 µg/m3, inferior als 40 µg/m3 que fixa
en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la salut humana.
Ozó (O3)
L’ozó és un dels anomenats
contaminants secundaris, és a
dir, és un contaminant no emès
de forma directa a l’atmosfera
sinó que es forma per acció de la
llum solar i la temperatura sobre
altres contaminats d’origen antropogènic o natural i que reben
el nom de precursors de l’ozó. El
precursor antropogènic quantitativament més important és el
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
diòxid de nitrogen, encara que
existeixen molts composts orgànics no saturats utilitzats habitualment com additius
en combustibles, pintures, dissolvents, etc. que també mostren activitat precursora.
A més dels precursors d’origen antropogènic també existeixen molts precursors
naturals d’ozó, la majoria d’ells són composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos
majoritàriament durant la primavera (abril-maig) i a finals de l’estiu (setembre).
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de promig en períodes de tres anys).
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Durant la duració de la campanya no s’ha registrat cap superació del valor objectiu
octohorari amb un valor màxim de 112 µg/m3. Els valors són els esperats en un indret
d’elevada intensitat de trànsit de vehicles durant el transcurs de la campanya (tardorhivern).
No s’han registrat superacions dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni
d’alerta (240 µg/m3).
Benzè
El trànsit de vehicles constitueix
el principal focus emissor de benzè en un entorn com el del nucli
urbà de Manacor.
A la gràfica 5 es representen els
valors horaris obtinguts durant
la duració de la campanya, on
s’aprecia que algunes de les dades
són significativament elevades
però que són valors normals en
un indret d’elevada intensitat de
trànsit de vehicles.

Gràfica 5: Valors horaris benzè

El valor promig assolit ha estat d’1,1 µg/m3, inferior als 5,0 µg/m3 establerts com a
valor promig anual per a la protecció de la salut i semblant a altres valors registrats
en nuclis urbans d’elevada intensitat de trànsit de vehicles.
CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• L’entorn urbà de Manacor no es veu significativament afectat per l’activitat del
polígon industrial o de les pedreres situades al sud de la ciutat. Cap dels nivells
registrats en els contaminants estudiats indica la presència de cap altre focus
emissor apart del trànsit de vehicles.
• El trànsit rodat sembla ser l’únic focus emissor important. El valor promig
d’NO2 assolit ha estat de 32 µg/m3 i el valor horari màxim de 282 µg/m3. Aquests
valors, encara que inferiors als llindars establerts en la legislació, són bastant
elevats i superiors als que s’esperaven en un nucli urbà d’aproximadament
30.000 habitants.
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• Els valors de PM10 han estat generalment els habituals que es troben en un
entorn com Manacor, registrant-se únicament una superació del límit diari
per a la protecció a la salut, amb un valor de 52 µg/m3. Durant la campanya
s’han registrat diversos episodis d’intrusió de pols sahariana, dins el mes de
desembre de 2010, episodis de mitjana intensitat que no han produït cap
superació del límit diari per a la protecció de la salut.
• Els valors registrats d’ozó han estat moderats, sense superacions del valor
octohorari objectiu per a la protecció de la salut.
Palma, 21 de març de 2011
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
CANVI CLIMÀTIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

350 µg/m3

30 µg/m3 (Mh)

18 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

125 µg/m3

7 µg/m3 (Md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

200 µg/m3

282 µg/m3 (Mh)

152 µg/m3



Regular

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

32 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

50 µg/m3

52 µg/m3 (Md)

33 µg/m3



Bona

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

23 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

112 µg/m3 (Mo)

102 µg/m3



Regular

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut*

10,0 mg/
m3

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

5,0 µg/m3

1,1 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

SO2

NO2

PM10

Qualitat aire

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diàri; m: mitjana
*
No estudiat durant la realització de la campanya per motius tècnics

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL INCA
(del 12 de febrer de 2011 al 29 d’abril de 2011)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa de
Mallorca de nou estacions fixes de
qualitat de l’aire, tant de titularitat
pública com privada, situades als
voltants dels principals focus contaminants de les illes i amb la finalitat de
controlar la qualitat de l’aire ambient i
la influència que algunes activitats
antropogèniques (trànsit de vehicles,
producció d’energia elèctrica, activitats
de construcció i demolició, ports i
aeroport, etc.) mostren en aquesta.

Imatge 1

Addicionalment la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.
Amb finalitat d’avaluar per primera
vegada la influència del trànsit de
vehicles en la qualitat de l’aire ambient
dins el nucli urbà de la ciutat d’Inca,
la Direcció General de Canvi Climàtic
i Educació Ambiental ha efectuat
Imatge 2
entre els mesos de febrer i abril una
campanya de vigilància de la qualitat de l’aire a dos indrets diferents situats dins la
ciutat d’Inca: la Plaça Mallorca i la Gran Via de Colom, indrets que es caracteritzen
per una elevada intensitat de trànsit de vehicles.
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El terme municipal d’Inca ja disposa d’una estació fixa (Sa Vinyeta d’Inca) de qualitat
de l’aire situada a les afores del nucli urbà d’Inca, estació de caràcter suburbà no
apropiada per avaluar la influència del trànsit de vehicles dins la ciutat, encara que
apropiada per avaluar l’impacte que algunes activitats industrials mostren sobre la
mateixa.
A la imatge adjunta es representa la situació de l’estació mòbil de la Conselleria
de Medi Ambient i Mobilitat en les dues campanyes efectuades. No es detecta la
presència d’importants punts emissors excepte el trànsit de vehicles a l’interior de la
ciutat. L’autopista Palma-Alcúdia es troba com a mínim a 780 metres de la Gran Via
de Colom, punt més pròxim a l’autopista que la Plaça Mallorca. Aquesta distància és
suficient per poder assegurar que els resultats de la campanya no es veuen influenciats
per la presència del trànsit de vehicles per l’autopista.
Pel que fa referència a la microimplantació, a la pàgina següent s’ajunten imatges de
les dues localitzacions durant el període de la campanya. En aquest nivell tampoc no es
detecten punts emissors que puguin afectar a la qualitat de l’aire en indrets avaluats.

Plaça Mallorca

Gran Via Colom

Imatge 3
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Plaça Mallorca

Imatge 4: Situació de l’estació mòbil de la CAIB a la Plaça Mallorca.

Gran Via Colom

Imatge 5: Situació de l’estació mòbil de la CAIB a la Gran Vía de Colom.
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AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

El trànsit intens no és una font
important d’emissions de diòxid
de sofre, excepte en el cas d’alguns
tipus de vehicles pesants a gasoil,
motiu pel qual no s’esperaven uns
valors d’immissió especialment
elevats durant el transcurs de la
campanya.

Gràfica 1: Valors horaris SO2 - Plaça Mallorca

Tal i com es representa en les
gràfiques adjuntes, els valors
horaris d’immissió assolits per
aquest contaminant, amb uns
màxims horaris registrats de 21
µg/m3 a Plaça Mallorca i de 29 a
Gran Via de Colom, han estat significativament inferiors al valor
establert en la legislació1 per a la
protecció de la salut que és de 350
µg/m3.
Gràfica 2: Valors horaris SO2 - Gran Via de Colom

Els valors màxims diaris assolits
han estat de 4 µg/m3 a Plaça Mallorca i 5 µg/m3 a Gran Via de Colom, també molt
inferiors al valor legislat de 125 µg/m3 com a valor límit diari per a la protecció de la
salut.
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Diòxid de nitrogen (NO2)
El trànsit rodat és la principal font
emissora d’òxids de nitrogen a un
entorn urbà com els indrets on es
va desenvolupar la campanya. Els
òxids de nitrogen es formen per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric
en els motors de combustió en
condicions de temperatura i pressió elevades.

Gràfica 3: Valors horaris NO2 - Plaça Mallorca
1

Totes les referències a nivells d’immissió legislats pertanyen al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener.

Com es pot apreciar en les gràfiques
adjuntes els valors de diòxid de
nitrogen assolits han estat molt
elevats, essent els valors assolits a
Gran Via de Colom superiors als
assolits a Plaça Mallorca, amb un
total de cinc superacions del límit
horari per a la protecció de la salut,
establert en 200 µg/m3, amb un
màxim de 274 µg/m3, superacions
que han estat registrades a Gran
Via de Colom. Aquests valors
Gràfica 4: Valors horaris NO2 - Gran Via de Colom
suposarien que a Gran Via de
Colom se sobrepassarien les 18 superacions anuals permeses del valor horari per a la
protecció de la salut.
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Les gràfiques següents representen
una comparació de la pauta dels
valors horaris promig assolits
durant la duració de la campanya
en un dia laborable amb la pauta
promig d’un dia festiu.
S’observa que en els dos indrets on
s’ha desenvolupat la campanya la
pauta horària és bastant semblant,
assolint els valors màxims a les 8-9
hores del dematí i un segon valor
màxim a les 20-21 hores de
capvespre, indistintament que es
tracti d’un dia laborable o un dia
festiu.

Gràfica 5: Valors horaris NO2 - Plaça Mallorca

Gràfica 6: Valors horaris NO2 - Gran Via de Colom

On sí que s’aprecien diferències
és en els valors registrats entre
dia laborable i dia festiu, essent
en dia laborable els màxims
significativament més intensos que
en dia festiu, degut principalment
a que la intensitat de trànsit de
vehicles és més elevada en un dia
laborable que en un dia festiu.

També s’aprecien uns valors globalment més intensos en Gran Via de Colom que en
Plaça Mallorca, principalment en dia laborable, fet que implica una intensitat de
trànsit de vehicles més elevada en aquesta ubicació.
D’altra banda, els valors promitjos assolits durant la campanya han estat de 52
µg/m3 a Plaça Mallorca i de 62 µg/m3 a Gran Via de Colom, superiors ambdós als
40 µg/m3 legislats com a límit anual per a la protecció de la salut. Aquests valor són
molt elevats encara que es comparin amb els que s’assoleix en altres indrets d’elevada
intensitat de trànsit de vehicles; per exemple l’estació fixa de Foners a Palma, situada a
la intersecció entre el carrer Foners i l’Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, va assolir
l’any 2010 un valor promig de 42 µg/m3, valor elevat, però sensiblement inferior als
valors registrats a Inca.
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Partícules en suspensió (PM10)
S’anomenen PM10 a aquelles partícules de diàmetre inferior a les 10
µm. Aquest contaminant mostra
diversos orígens. D’una banda
tenim un origen causat per activitats antropogèniques: combustió incompleta de carburants,
activitats de construcció i demolició, activitats agrícoles, pedreres,
etc. D’altra banda tenim partícules
en suspensió d’origen natural com
per exemple episodis d’intrusió de
pols sahariana formats per arena
d’origen saharià arrossegada pel
vent. Altres fenòmens naturals
causants de partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.

Gràfica 7: Valors diaris PM10 - Plaça Mallorca

Gràfica 8: Valors diaris PM10 - Gran Via de Colom

En les gràfiques es representen les
dades diàries de PM10 registrades
durant la campanya. Com es
pot apreciar no es registra cap
superació del límit diari per a la
protecció de la salut, establert en
50 µg/m3.

El valor promig de la campanya ha estat de 20 µg/m3 a Plaça Mallorca i 22 µg/m3 a
Gran Via de Colom, inferiors als 40 µg/m3 que fixa en la actualitat la legislació com
límit anual per a la protecció de la salut.
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Ozó (O3)
L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és un
contaminant no emès de forma
directa a l’atmosfera sinó que es
forma per acció de la llum solar i la
temperatura sobre altres contaminats d’origen antropogènic o
natural i que reben el nom de
precursors de l’ozó. El precursor
antropogènic
quantitativament
més important és el diòxid de
nitrogen, encara que existeixen
molts composts orgànics no
saturats utilitzats habitualment
com additius en combustibles,
dissolvents pintures, etc. que
també mostren activitat precursora.

Gràfica 9: Valors octohoraris O3 - Plaça Mallorca

Gràfica 10: Valors octohoraris O3 - Gran Via de Colom

A més dels precursors d’origen
antropogènic també existeixen
molts precursors naturals d’ozó,
la majoria d’ells són composts
orgànics volàtils d’origen vegetal
emesos majoritàriament durant la
primavera (abril-maig) i a finals de
l’estiu (setembre).

L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors promitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de promig en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya s’han registrat un total de sis superacions del
valor objectiu octohorari, tres superacions a Plaça Mallorca i tres superacions a Gran
Via de Colom amb un valor màxim de 135 µg/m3 registrat dia 17 d’abril a Gran Via
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de Colom. Els valors són un poc més elevats dels esperats en un indret d’elevada
intensitat de trànsit de vehicles, encara que durant els mesos de març-abril es poden
començar a registrar valors alts d’ozó en condicions d’elevada radiació solar.
No s’han registrat superacions dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni
d’alerta (240 µg/m3).
Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la combustió
incompleta (en condicions de
dèficit d’oxigen) de combustibles
tant per part de vehicles automòbils
com en calderes de calefacció.

Gràfica 11: Valors octohoraris CO - Plaça Mallorca

Com es pot comprovar a les
gràfiques adjuntes els nivells
octohoraris assolits durant la
campanya han estat molt per
davall dels 10 mg/m3 fixats com a
valor límit per a la protecció de la
salut en la legislació, amb un valor
promig de 0,2 mg/m3 a Plaça
Mallorca i de 0,3 mg/m3 a Gran
Via de Colom.

Gràfica 12: Valors octohoraris CO - Gran Via de Colom

CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• L’entorn urbà de la ciutat d’Inca no es veu significativament afectat per cap
altra activitat contaminadora de l’atmosfera que no sigui el trànsit de vehicles.
Cap dels paràmetres avaluats indica la presència de cap altre tipus de focus
emissor de contaminats atmosfèrics.
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• Avaluant els valors assolits, el trànsit de vehicles en l’entorn urbà d’Inca és
intens o molt intens. El valor promig d’NO2 assolit entre els dos punts on
s’ha efectuat la campanya ha estat de 57 µg/m3 i el valor horari màxim de
274 µg/m3, registrat a Gran Via de Colom. Aquests valors són superiors als
llindars establerts en la legislació actual i molt més elevats als esperats en un
entorn urbà com el de la ciutat d’Inca.
• Els valors de PM10 han estat generalment moderats, sense superacions del valor
diari per a la protecció de la salut. Durant la campanya s’han registrat diversos
episodis d’intrusió de pols sahariana, episodis de mitjana o baixa intensitat
que no han produït cap superació del límit diari per a la protecció de la salut.
• Els valors registrats d’ozó han estat més elevats dels esperats en un indret
d’elevada intensitat de trànsit de vehicles, amb un màxim octohorari de 135
µg/m3 i sis superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut.
Palma, 10 de juny de 2011.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
CANVI CLIMÀTIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

350 µg/m3

29 µg/m3 (Mh)

18 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

125 µg/m3

2 µg/m3 (Md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

200 µg/m3

274 µg/m3 (Mh)

203 µg/m3



Dolenta

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

57 µg/m3 (m)

no s’aplica



Dolenta

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

50 µg/m3

52 µg/m3 (Md)

29 µg/m3



Bona

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

21 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

135 µg/m3 (Mo)

121 µg/m3



Dolenta

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

0,3 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut*

5,0 µg/m3

SO2

NO2

PM10

Qualitat aire

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diàri; m: mitjana
*
No estudiat durant la realització de la campanya per motius tècnics

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA SA RIERA
Lloc: Edifici Sa Riera - Palma
Tipus de campanya: urbana – trànsit intens
Dates: 29/03/2011 al 12/08/2011
Contaminants mesurats: SO2, NOx, O3, SH2, NH3, PM10, PM2,5.
Com a resultat de l’avaluació anual de la qualitat de l’aire a les Illes Balears corresponent
a l’any 2006 es posà de manifest una superació del valor límit anual per a la protecció
de la salut humana, pel contaminant diòxid de nitrogen, NO2, a la zona de Palma.
Aquesta superació va ser mesurada a l’estació del carrer de Foners, qualificada com
urbana de trànsit intens. Aquesta superació va motivar l’elaboració i aprovació el Pla
de Millora de Qualitat de l’Aire de Palma, donant compliment al disposat a la Llei
34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, en la seva
regulació dels Plans i Programes per a la protecció de l’atmosfera i per minimitzar els
efectes negatius de la contaminació atmosfèrica.
El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma preveu una sèrie d’actuacions
periòdiques per tal d’avaluar les millores aconseguides i les zones més sensibles quant
a valors més elevats del contaminant. Una d’aquestes actuacions, recollida a la fitxa
SAM03, és realitzar campanyes de mesura de la qualitat de l’aire amb un equip
portàtil a diferents punts de Palma, que puguin tenir més alts nivells de contaminació
atmosfèrica, per complementar les mesures que es fan des de les estacions que
conformen la xarxa balear a Palma i les dades obtingudes amb les campanyes de
difusors passius.
Amb aquesta finalitat, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat disposa de dos
equips portàtils de mesura de contaminants. Un d’aquests equips permet analitzar
òxids de nitrogen, amoníac i ozó i l’altre permet analitzar diòxid de sofre i sulfur
d’hidrogen. Alguns d’aquests són contaminants nous quant a la seva vigilància a les
Illes Balears, com l’amoníac i el sulfur d’hidrogen.
La present campanya, efectuada amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants i
Campus de la Universitat de les Illes Balears a l’edifici de Sa Riera a Palma, permetrà
avaluar l’impacte del trànsit de vehicles que suporta la zona de les Avingudes sobre les
persones, els habitatges i altres instal·lacions properes.
Totes les referències de valors límit per contaminants per elaborar el present informe
han estat recollides del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de
la qualitat de l’aire.
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Avaluació de l’NO2

La principal font d’NO2 és el trànsit
intens en l’entorn de les Avingudes.
El valor promig obtingut durant la
campanya ha estat de 34 µg/m3,
inferiors als 40 µg/m3 permesos en
la legislació vigent i inferiors als 40
µg/m3 registrats a l’estació de
Foners durant el mateix període de
temps.
La gràfica 2 representa una comparació entre els valors promig
d’immissió registrats en un dia
laborable i un dia festiu o de cap
de setmana. En ella s’observa
clarament la significativa diferència
entre els valors màxims assolits en
un dia laborable, de 61 µg/m3 a les
8:00 hores, i els màxims assolits en
un dia no laborable, de 46 µg/m3 a
les 11:00 hores.

Gràfica 1: Valors horaris NO2

El valor màxim horari assolit durant la campanya ha estat de 121
µg/m3, inferiors als 200 µg/m3
permesos en la normativa vigent.

Gràfica 2: Valors horaris NO2

Avaluació de l’NH3

El trànsit de vehicles continua
essent el principal focus emissor
d’amoníac en l’entorn del lloc de la
campanya. La legislació actual
obliga a les comunitats autònomes
a realitzar mesures d’NH3 en al
menys un punt de trànsit intents en
totes les ciutats de més de 500.000
habitants. Encara que la població
de Palma sigui inferior, poc més de
400.000 habitants durant l’any
2011, es considera de molta utilitat

Gràfica 3: Valors horaris NH3
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disposar per a un futur d’un recull de dades històriques per aquest contaminant.
El valor promig assolit ha estat de < 1 µg/m3 i el màxim diari de 3 µg/m3. No existeixen
valors legislatius de referència però l’Organització Mundial de la Salut recomana una
mitjana anual inferior als 8 µg/m3 i uns nivells diaris que no superin els 270 µg/m3.
Avaluació de l’SO2

El trànsit de vehicles no és un focus
emissor important d’aquest contaminant, encara que determinats
vehicles poden influir en els valors
d’immissió assolits. D’altra banda
tampoc no existeix cap altre focus
emissor destacable en l’entorn de
la campanya, així que no s’esperaven dades elevades. El valor
horari màxim assolit ha estat de 32
µg/m3 i el valor diari màxim de 10
µg/m3, els dos valors molt inferiors
als legislats de 350 µg/m3 i de 125
µg/m3 respectivament.

Gràfica 4: Valors horaris SO2

Avaluació de l’SH2

Els valors de referència de l’SH2
estan fixats en un límit semihorari
de 100 µg/m3 i un límit diari de 40
µg/m3. Com s’aprecia en la gràfica
adjunta, els valors assolits són
molt inferiors als valors de referència. El valor semihorari màxim
és de 3 µg/m3 i el màxim diari de 2
µg/m3.

Gràfica 5: Valors semihoraris SH2

Avaluació de les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5)
En un entorn de trànsit intens com ha estat el lloc de la campanya, les partícules en
suspensió PM10 i PM2,5 mostren el seu principal origen en la combustió incompleta
dels carburants dels vehicles.
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Durant una part del període de la campanya s’han efectuat mesuraments puntuals
dels nivells de partícules en suspensió PM10 i PM2.5 (partícules de mida inferior a les 10
µm i a les 2,5 µm respectivament).
L’actual legislació fixa un valor límit diari de 50 µg/m3 i un valor límit anual de 40
µg/m3 en el cas del PM10 i un valor objectiu anual de 25 µg/m3 en el cas del PM2,5.
Els valors promig assolits han estat de 23 µg/m3 en el cas del PM10 i de 12 µg/m3 en
el cas del PM2,5. Aquests valors han estat molt semblats als assolits en l’estació de
trànsit intens situada a Foners durant els mateixos períodes de temps (24 µg/m3 de
promig en PM10 i 12 µg/m3 de promig en PM2,5). En els dos casos els valors registrats
han estat inferiors als paràmetres fixats en la legislació. En el cas del PM10 no s’han
registrat superacions del valor límit diari per a la protecció de la salut.
Avaluació de l’O3

A diferència dels altres l’ozó no és
un contaminant primari emès
directament a l’atmosfera per causes antropogèniques, sinó que es
genera per influència de la radiació
solar sobre les emissions d’altres
contaminats anomenats precursors de l’ozó.

D’altra banda, i degut a l’elevada
reactivitat que presenta l’ozó, en
Gràfica 6: Valors octohoraris O3
entorns d’elevades emissions de
monòxid de nitrogen (NO), com és
en les proximitats d’una via amb alta intensitat de trànsit de vehicles, no és habitual
registrar alts valors d’ozó degut a la reacció següent:
NO + O3 ⇄ NO2 + O2

desplaçada cap a la dreta, que provoca increment de la concentració d’NO2 i
disminució de l’ozó.
Durant el transcurs de la campanya, els valors registrats d’ozó han estat moderats,
mostrant uns nivells d’immissió esperats en un indret de trànsit intens. El valor
octohorari màxim va ser de 121 µg/m3, superior als 120 µg/m3 fixats en la normativa
com valor per a la protecció de la salut, amb una única superació del valor octohorari
de 120 µg/m3 registrada, de les 25 superacions anuals permeses. No s’han assolit
superacions dels llindars d’informació i alerta a la població (180 µg/m3 i 240 µg/m3,
respectivament) amb un valor horari màxim de 126 µg/m3.
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CONCLUSIONS
Els resultats de la campanya han estat els esperats en un indret molt influenciat pel
trànsit de vehicles.
De tots els contaminants mesurats el diòxid de nitrogen (NO2) és el més sensible al
trànsit de vehicles. El valor màxim horari en aquest contaminant es va assolir dia
28 d’abril a les 13:00 hores amb un valor de 121 µg/m3 i el valor promig durant la
duració de la campanya ha estat de 34 µg/m3.
L’amoníac i les partícules en suspensió també són paràmetres molt influenciats per
la presència de trànsit intens. Les dades de les partícules PM10 i PM2,5, amb uns valors
promig de 24 µg/m3 i de 12 µg/m3, han estat molt semblants als assolits en altres
estacions de trànsit intens.
El diòxid de sofre (SO2) i el sulfur d’hidrogen (SH2) són dos contaminant que no
es veuen molt influenciats per la presència de trànsit intens, així els valors mesurats
durant la campanya han estat baixos, si se’ls compara amb els valors de referència.
Els valors d’ozó (O3) mostren una superació del valor objectiu per a la protecció de la
salut, registrant valors habituals durant l’època de l’any, de març a agost, en la qual
es va realitzar la campanya.
Palma, 4 de maig de 2012
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

SO2

SH2

NO2

NH3

PM10

PM2,5
O3

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

350 µg/m3

32 µg/m3 (mh)

10 µg/m3



Excel·lent

125 µg/m3

10 µg/m3 (md)

8 µg/m3



Excel·lent

Valor de referència
trentaminutal

100 µg/m3

3 µg/m3 (mt)

no s’aplica



Excel·lent

Valor de referència
diari

40 µg/m3

2 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

200 µg/m3

121 µg/m3 (mh)

96 µg/m3



Bona

40 µg/m3

34 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

270 µg/m3

3 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

8 µg/m3

< 1 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

50 µg/m3

48 µg/m3 (md)

31 µg/m3



Bona

40 µg/m3

23 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor objectiu anual

25 µg/m3

12 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

121 µg/m3 (mo)

89 µg/m3



Regular

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut
Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut
Valor límit anual per
a la protecció de la
salut
Valor diari recomanat
(OMS)
Valor anual
recomanat (OMS)
Valor límit diari per
a la protecció de la
salut
Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

Qualitat aire

Taula 1: mt: màxim trentaminutal; mh: màxim horari; md: màxim diari; mo: màxim octohorari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL SERRA DE TRAMUNTANA –
CASES DE MENUT (ESCORCA)
(de l’1 de maig al 22 de setembre de 2011)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.)
mostren en aquesta.

Imatge 1

A més, la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.
Amb la finalitat d’avaluar per primera
vegada la qualitat de l’aire de fons de
la Serra de Tramuntana, la Direcció
General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, ha efectuat
entre els mesos de maig a setembre de
Imatge 2
2011 una campanya de vigilància de la
qualitat de l’aire a l’entorn de les Cases de Menut, al terme municipal d’Escorca.
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La Serra de Tramuntana ja ha estat objecte de dues campanyes prèvies de seguiment
de la qualitat de l’aire: una campanya efectuada al port de Sóller (de setembre a
desembre de 2007) amb la finalitat d’avaluar l’efecte de l’activitat portuària en la
qualitat de l’aire de l’entorn i una segona campanya al municipi d’Escorca també al
municipi d’Escorca (de juliol a setembre de 2008) amb la finalitat d’avaluar l’impacte
que el trànsit de vehicles ocasiona sobre la qualitat de l’aire a l’entorn del Monestir.
Encara que les dades proporcionades per aquestes campanyes varen resultar molt
útils, cap de les dues es considera apropiada per efectuar una avaluació dels nivells
de fons rural de la Serra de Tramuntana degut a que els dos indrets avaluats mostren
impactes importats per la presència d’activitats antropogèniques en el seu entorn
pròxim. Així, des de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic s’ha considerat oportú efectuar una tercera campanya, en un entorn de
baixa activitat antropogènica, amb aquesta finalitat.
A les imatges següents es pot comprovar la situació de l’estació durant la realització
de la campanya.
Pel que fa referència als criteris de macroimplantació a la primera de les imatges
anteriors s’observa la situació de les Cases de Menut respecte el seu entorn. Com
s’aprecia, els únics focus de contaminació atmosfèrica d’origen antropogènic són el
trànsit de vehicles en la carretera Ma-10, situada en el seu punt més pròxim a més
de 200 metres de l’estació mòbil de seguiment de la qualitat de l’aire, i l’activitat
provocada per la presència del Monestir de Lluc, situat a 1500 metres de l’estació
mòbil, a més d’activitats agràries de baixa intensitat disseminades per la zona.
En referència als criteris de microimplantació, l’única activitat d’origen antropogènic
detectada a l’entorn més immediat de l’estació de seguiment de la qualitat de l’aire és
la presència de les pròpies Cases de Menut, amb una baixa activitat antropogènica i
amb un impacte que es pot considerar nul sobre els resultats de la campanya.
Per aquests motius les Cases de Menut constitueixen un indret perfecte per assolir
l’objectiu de la campanya: mesurar els nivells de contaminació de fons rural a l’entorn
de la Serra de Tramuntana.
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Imatge 3

Imatge 4
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AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

A la gràfica 1 es representen els
valors horaris d’SO2 registrats
durant el transcurs de la campanya.
Com s’aprecia els valors han estat
molt baixos si se’ls compara amb
el valor horari per a la protecció de
la salut fixat en 350 µg/m3 (totes
les referències legislatives han estat
agafades
del
Reial
Decret
102/2011).

El valor horari promig assolit ha
estat de 3 µg/m3, significativament
inferior al valor crític per a la protecció de la vegetació de 20 µg/m3. El valor horari
màxim registrat ha estat de 44 µg/m3 i el valor diari màxim de 10 µg/m3.

Gràfica 1: Valors horaris SO2

Òxids de nitrogen (NOx)
Els òxids de nitrogen es formen per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric
en diversos processos de combustió
en condicions de temperatura i
pressió elevades.
Dels dos contaminants el més
adequat per avaluar la presència
d’una activitat antropogènica propera és el monòxid de nitrogen
(NO). Com es pot apreciar a la
gràfica adjunta, els nivells assolits
Gràfica 2: Valors horaris NO2
d’immissió en aquest contaminant
han estat molt baixos durant el transcurs de la campanya, amb un valor horari promig
d’1 µg/m3 i un valor horari màxim de 8 µg/m3. Aquests valors tan baixos són indicatius
d’una baixa activitat antropogènica contaminadora de l’atmosfera en l’entorn més
pròxim a l’estació de seguiment de la qualitat de l’aire i que, pel que fa referència
als criteris de microimplantació, la ubicació escollida és suficientment representativa
d’un entorn de fons rural.
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A la gràfica 2 es representen els valors assolits de diòxid de nitrogen (NO2). Aquests
valors també es mantenen normalment baixos i significativament inferiors als 200
µg/m3 fixats en la legislació com a valor límit horari per a la protecció de la salut,
amb un valor horari promig de 3 µg/m3. A la gràfica s’observen clarament tres
episodis puntuals amb valors superiors a 40 µg/m3 ocorreguts els dies 22 de juny,
22 de juliol i 15 de setembre. Durant aquests tres episodis els valors d’NO continuen
invariablement baixos, motiu pel qual la causa (el focus emissor) dels mateixos no la
podem trobar en l’entorn de l’estació, sinó que es tracten de fenòmens a més llarga
distància, com per exemple l’activitat agrària de la zona.
Per últim, el valor d’immissió d’NOx (suma d’NO i NO2 expressats en forma d’NO2)
assolit ha estat de 4 µg/m3, significativament inferior als 30 µg/m3 fixats en la legislació
com a nivell crític per a la protecció de la vegetació.
Partícules en suspensió (PM10)
S’anomenen PM10 a aquelles partícules de diàmetre inferior a les 10
µm. Aquest contaminant mostra
diversos orígens. D’una banda
tenim un origen causat per activitats antropogèniques: combustió
incompleta de carburants, activitats de construcció i demolició,
activitats agrícoles, pedreres, etc.
D’altra banda tenim partícules en
suspensió d’origen natural com per
Gràfica 3: Valors diaris PM10
exemple episodis d’intrusió de pols
sahariana formats per arena d’origen saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens
naturals causants de partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es representen les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar no es registra cap superació del límit diari per a la protecció
de la salut, establert en 50 µg/m3. El valor promig de la campanya ha estat de 14
µg/m3, inferior als 40 µg/m3 que fixa en la actualitat la legislació com límit anual per
a la protecció de la salut.
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Ozó (O3)
L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és
un contaminant format per ac-ció
de la llum solar i la temperatura
sobre altres contaminats que reben
el nom de precursors de l’ozó.
El precursor d’origen antropogènic
quantitativament més important
és el diòxid de nitrogen, encara que
existeixen molts composts orgànics
no saturats utilitzats habitualment
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
com additius en combustibles,
dissolvents, pintures, etc. que també mostren activitat precursora. A més dels
precursors d’origen antropogènic també existeixen molts precursors naturals d’ozó, la
majoria d’ells són composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament
durant la primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors promitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de promig en períodes de tres anys). Durant la
duració de la campanya s’han registrat un total de 79 superacions del valor objectiu
octohorari, amb un valor màxim de 168 µg/m3 registrat dia 26 de maig.
Els valors, encara que molt elevats, són els esperats en un indret de baixa activitat
antropogènica i elevada densitat de massa forestal. La causa d’aquests elevats valors
pot ser assignada principalment a la emissió de composts orgànics volàtils per part
de la massa vegetal present en la zona i en segon lloc a fenòmens de transport d’O3
provinent d’altres indrets.
No s’han registrat superacions dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni
d’alerta (240 µg/m3), amb un valor horari màxim de 172 µg/m3.
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Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la combustió
incompleta (en condicions de
dèficit d’oxigen) de combustibles
tant per part de vehicles automòbils
com en calderes de calefacció. Com
es pot comprovar a la gràfica
adjunta, els nivells octohoraris
assolits durant la campanya han
estat molt per davall dels 10 mg/m3
fixats com a valor límit per a la
protecció de la salut en la legislació,
amb un valor promig de 0,2 mg/m3.

Gràfica 5: Valors octohoraris CO

Benzè
Els principals focus emissors de
benzè són algunes activitats industrials (fabricació de pintures,
dissolvents, detergents, explosius,
etc.) i el trànsit de vehicles.
Per motius de manteniment de
l’equip analitzador, únicament es
disposa de dades vàlides a partir
de la primera quinzena del mes
d’agost.
Els nivells d’immissió registrats durant la campanya són els esperats
en un entorn sense la presència de cap d’aquestes activitats antropogèniques, amb
un valor promig de 0,1 µg/m3.
Gràfica 6: Valors horaris benzè

CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• L’entorn rural de les Cases de Menut no es veu significativament afectat per
cap activitat contaminadora de l’atmosfera en el seu entorn més proper, de tal
forma que és un indret perfectament representatiu de la qualitat de l’aire a la
Serra de Tramuntana.
• Avaluant els valors assolits, s’han registrat valors molt baixos de SO2, NOx, CO
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i benzè, significativament inferiors als nivells fixats en la legislació vigent.
• Els valors de PM10 han estat generalment moderats, sense superacions del valor
diari per a la protecció de la salut. Durant la campanya s’han registrat diversos
episodis d’intrusió de pols sahariana, episodis de mitjana o baixa intensitat
que no han produït cap superació del límit diari per a la protecció de la salut.
• Els valors registrats d’ozó, encara que molt elevats, han estat els esperats en
un indret de baixa activitat antropogènica contaminadora de l’atmosfera
i d’elevada densitat de massa forestal, amb un màxim octohorari de 168
µg/m3 i 79 superacions del valor objectiu octohorari per a la protecció de la
salut.
Palma, 4 de maig de 2012
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

350 µg/m3

44 µg/m3 (Mh)

7 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

125 µg/m3

10 µg/m3 (Md)

10 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

200 µg/m3

75 µg/m3 (Mh)

34 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

3 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

50 µg/m3

25 µg/m3 (Md)

20 µg/m3



Bona

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

14 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

168 µg/m3 (Mo)

145 µg/m3



Dolenta

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

0,2 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

5,0 µg/m3

0,1 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

SO2

NO2

PM10

Qualitat aire

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

O3

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL PALAU COMTES D’AIAMANS
(LLOSETA)
(del 5 d’ocubre de 2011 al 26 de gener de 2012)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.)
mostren en aquesta.

Imatge 1

A més, la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.
La present campanya, efectuada per
la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic
entre els mesos d’octubre de 2011 i
gener de 2012 als jardins del Palau
dels Comtes d’Aiamans a Lloseta, s’ha
Imatge 2
realitzat amb la finalitat d’avaluar
la qualitat de l’aire ambient del nucli urbà del municipi i l’impacte que les diverses
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activitats antropogèniques de l’entorn mostren en la mateixa.
A les imatges 3 i 4 es pot comprovar la situació de l’estació durant la realització de la
campanya.
Pel que fa referència als criteris de microimplantació a la primera de les imatges
s’observa la situació de l’estació mòbil respecte el seu entorn. Com s’aprecia, l’únic
focus de contaminació atmosfèrica seria el trànsit de vehicles dins el nucli urbà de
Lloseta i per la carretera MA-211.
En referència als criteris de macroimplantació, les activitats d’origen antropogènic
més importants detectades a l’entorn de l’estació de seguiment de la qualitat de
l’aire són una cantera i el polígon industrial de Lloseta situats a 2.100 i 1.600 metres
respectivament del Palau dels Comtes d’Aiamans.
També és important assenyalar la presència d’una altra estació de control de qualitat
de l’aire situada entre el polígon industrial i el termini municipal de Lloseta, propietat
de Cemex, i amb la finalitat de realitzar un seguiment de l’impacte ambiental produït
per l’activitat de la cimentera sobre la zona, mesurant únicament partícules en
suspensió.

Imatge 3
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Imatge 4

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

A la gràfica adjunta es representen
els valors horaris d’SO2 registrats
durant el transcurs de la campanya.
Com s’aprecia els valors han estat
molt baixos si se’ls compara amb
el valor horari per a la protecció de
la salut fixat en 350 µg/m3 (totes
les referències legislatives han estat
agafades del R. D. 102/2011). El
valor horari màxim registrat ha
estat d’11 µg/m3 i el valor diari
màxim de 6 µg/m3.

Gràfica 1: Valors horaris SO2
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Diòxid de nitrogen (NO2)
El diòxids de nitrogen es forma per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric
en diversos processos de combustió
en condicions de temperatura i
pressió elevades.
A la gràfica adjunta es representen
els valors assolits de diòxid de
nitrogen (NO2). Per motius tècnics no es disposa de les dades
corresponents a l’últim tram de la
campanya.

Gràfica 2: Valors horaris NO2

Aquests valors s’han mantingut
normalment baixos i inferiors als 200 µg/m fixats en la legislació com a valor límit
horari per a la protecció de la salut, amb un valor horari promig de 7 µg/m3. El valor
horari màxim ha estat de 66 µg/m3.
3

Partícules en suspensió (PM10)
S’anomenen PM10 a aquelles partícules de diàmetre inferior a les 10 µm. Aquest
contaminant mostra diversos orígens. D’una banda tenim un origen causat per
activitats antropogèniques: combustió incompleta de carburants, activitats de
construcció i demolició, activitats agrícoles, pedreres, etc. D’altra banda tenim
partícules en suspensió d’origen natural com per exemple episodis d’intrusió de pols
sahariana formats per arena d’origen saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens
naturals causants de partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es representen les
dades diàries de PM10 registrades
durant la campanya tant per la
unitat mòbil situada al Palau
Comtes d’Aiamans com les dades
de la unitat de seguiment de
Cemex.
Com es pot apreciar la unitat
mòbil no registra cap superació del
límit diari per a la protecció de la
salut, establert en 50 µg/m3, amb
un valor diari màxim de 42 µg/m3.

Gràfica 3: Valors diaris PM10
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En canvi l’equip de Cemex registra una superació dia 2 de desembre amb un valor de
56 µg/m3. Aquest mateix dia el valor registrat per l’estació mòbil va ser de 21 µg/m3,
sensiblement inferior al valor assolit per l’equip de Cemex.
A la imatge 5 s’ha representat la direcció del vent corresponent al dia 2 de desembre
de 2011 centrada en la posició de la unitat mòbil. Com es pot apreciar durant el
dia no es registraren components majoritàriament sud. No es disposa de dades de
direcció del vent de l’equip de Cemex, però sembla probable que la diferència entre
els dos equips sigui deguda a una major influència de l’activitat de la cimentera en el
cas de l’equip de Cemex que en cas de l’estació mòbil, tant sigui degut a una diferent
direcció del vent com a la distància entre els dos equips.
El valor promig registrat pels dos equips ha estat de 18 µg/m3, inferior als 40 µg/m3
que fixa en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la salut.

Imatge 5
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Ozó (O3)
L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és
un contaminant format per acció
de la llum solar i la temperatura
sobre altres contaminats que reben
el nom de precursors de l’ozó. El
precursor d’origen antropogènic
quanti-tativament més important
és el diòxid de nitrogen, encara que
existeixen molts composts orgànics
no saturats utilitzats habitualment
com additius en combustibles,
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
dissolvents pintures, etc. que
també mostren activitat precursora. A més dels precursors d’origen antropogènic
també existeixen molts precursors naturals d’ozó, la majoria d’ells són composts
orgànics volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament durant la primavera i a
finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors promitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es
pot superar anualment més de 25 dies (de promig en períodes de tres anys). Durant
la duració de la campanya s’han registrat un total de 6 superacions del valor objectiu
octohorari, amb un valor màxim de 150 µg/m3 registrat dia 6 d’octubre. No s’han
registrat superacions dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240
µg/m3), amb un valor horari màxim de 172 µg/m3.
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Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la combustió
incompleta (en condicions de
dèficit d’oxigen) de combustibles
tant per part de vehicles automòbils
com en calderes de calefacció. Com
es pot comprovar a la gràfica
adjunta, els nivells octohoraris
assolits durant la campanya han
estat molt per davall dels 10 mg/m3
fixats com a valor límit per a la
protecció de la salut en la legislació,
amb un valor promig de 0,4 mg/m3.

Gràfica 5: Valors octohoraris CO

CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• L’entorn urbà de Lloseta no es veu significativament afectat per cap de les
activitats contaminadores de l’atmosfera que existeixen en el seu entorn més
proper.
• Avaluant els valors assolits, s’han registrat valors molt baixos d’SO2, NO2 i
CO i moderadament baixos d’O3, significativament inferiors als nivells fixats
en la legislació vigent, excepte en el cas de l’O3, paràmetre que registra sis
superacions del valor octohorari per a la protecció de la salut. Encara que es
registrin aquestes sis superacions es pot concloure que la qualitat de l’aire de
la zona compleix amb els valors legislatius fixats respecte a l’ozó, que permet
25 superacions anuals del valor octohorari per a la protecció de la salut.
• Els valors de PM10 han estat generalment moderats, sense superacions del
valor diari per a la protecció de la salut en el cas de l’equip de l’estació mòbil
del Govern i una superació en el cas de l’equip de seguiment de Cemex situat
en les instal·lacions de la depuradora d’aigües residuals de Lloseta.
Palma, 21 de maig de 2012.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

11 µg/m3 (Mh)

8 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

6 µg/m3 (Md)

3 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

66 µg/m3 (Mh)

49 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

7 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

42 µg/m3 (Md)

23 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

18 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

150 µg/m3 (Mo)

115 µg/m3



Regular

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

0,4 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut*

5,0 µg/m3

SO2

NO2

PM10

Qualitat aire

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana
*
Encara que per motius tècnics no es disposa de dades d’immissió, tenint en consideració les diferents
activitats antropogèniques a l’entorn de la campanya es troba altament improbable cap superació dels nivells
legislatius establerts i una qualitat de l’aire que es podria qualificar d’exel·lent

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL CAMPOS – PLAÇA CAN PERE
IGNASI
(de 10 d’abril al 23 de maig de 2012)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.)
mostren en aquesta.

Imatge 1

A més, la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.
Amb la finalitat d’avaluar la qualitat
de l’aire dins el nucli urbà de Campos,
la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic,
Imatge 2
ha efectuat entre els mesos d’abril i
maig de 2012 una campanya de vigilància de la qualitat de l’aire la plaça de Can Pere
Ignasi.
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A les imatges a continuació es pot comprovar la situació de l’estació durant la
realització de la campanya.
Pel que fa referència als criteris de macroimplantació a la primera de les imatges
s’observa la situació de l’estació de seguiment de la qualitat de l’aire respecte el
seu entorn. Com s’aprecia, els únic focus de contaminació atmosfèrica d’origen
antropogènic són:
a. El trànsit de vehicles en les carreteres en direcció a Llucmajor, Felanitx, Porreres
i Santanyí
b. L’activitat agrícola de la zona
Les dues considerades de baix impacte sobre els resultats de la campanya.
En referència als criteris de microimplantació, en la segona gràfica es pot comprovar
que no s’observa cap activitat antropogènica que pugui afectar a les dades de la
campanya apart del trànsit de vehicles en l’entorn de la plaça de Can Pere Ignasi.

Imatge 3
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Imatge 4

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

A la gràfica adjunta es representen
els valors horaris d’SO2 registrats
durant el transcurs de la campanya.
Com s’aprecia els valors han estat
molt baixos si se’ls compara amb
el valor horari per a la protecció de
la salut fixat en 350 µg/m3 (totes
les referències legislatives del
present informe han estat agafades
del Reial Decret 102/2011).

El valor horari promig assolit ha
estat de 4 µg/m3, significativament
inferior al valor crític per a la protecció de la vegetació de 20 µg/m3. El valor horari
màxim registrat ha estat de 15 µg/m3 i el valor diari màxim de 14 µg/m3.

Gràfica1: Valors horaris SO2
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Òxids de nitrogen (NOx)

El diòxid de nitrogen es forma per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric
en diversos processos de combustió
en condicions de temperatura i
pressió elevades.
En un entorn urbà com és l’escollit
per realitzar la campanya el
principal focus emissor de diòxid
de nitrogen és el trànsit de vehicles a
l’entorn de l’estació de seguiment.

Com es pot apreciar a la gràfica
adjunta, els nivells assolits d’immissió en aquest contaminant han estat baixos durant el transcurs de la campanya,
amb un valor horari promig de 5 µg/m3 i un valor horari màxim de 39 µg/m3. Aquest
valors són indicatius d’una baixa densitat de trànsit de vehicles vehicles dins el nucli
urbà de Campos.

Gràfica 2: Valors horaris NO2

Partícules en suspensió (PM10)
S’anomenen PM10 a aquelles partícules de diàmetre inferior a les 10 µm. Aquest
contaminant mostra diversos orígens. D’una banda tenim un origen causat per
activitats antropogèniques: combustió incompleta de carburants, activitats de
construcció i demolició, activitats agrícoles, pedreres, etc.
D’altra banda tenim partícules en suspensió d’origen natural com per exemple
episodis d’intrusió de pols sahariana formats per arena d’origen saharià arrossegada
pel vent. Altres fenòmens naturals causants de partícules són la resuspensió de sòls i
l’aerosol marí.
En la gràfica es representen les
dades diàries de PM10 registrades
durant la campanya. Com es pot
apreciar no es registra cap superació del límit diari per a la
protecció de la salut, establert en
50 µg/m3. El valor promig de la
campanya ha estat de 16 µg/m3,
inferior als 40 µg/m3 que fixa en la
actualitat la legislació com límit
anual per a la protecció de la salut.
Gràfica 3: Valors diaris PM10
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Ozó (O3)
L’ozó és un dels anomenats
contaminants secundaris, és a dir,
és un contaminant format per
acció de la llum solar i la temperatura sobre altres contaminats
que reben el nom de precursors de
l’ozó.
El precursor d’origen antropogènic
quantitativament més important
és el diòxid de nitrogen, encara que
existeixen molts composts orgànics
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
no saturats utilitzats habitualment
com additius en combustibles, dissolvents, pintures, etc. que també mostren activitat
precursora. A més dels precursors d’origen antropogènic també existeixen molts
precursors naturals d’ozó, la majoria d’ells són composts orgànics volàtils d’origen
vegetal emesos majoritàriament durant la primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors promitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de promig en períodes de tres anys). Durant la
duració de la campanya s’han registrat un total de 22 superacions del valor objectiu
octohorari, amb un valor màxim de 142 µg/m3 registrat dia 18 de maig. Els valors,
encara que elevats, són els esperats en un indret de baixa activitat antropogènica
durant els mesos de primavera.
No s’han registrat superacions dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni
d’alerta (240 µg/m3), amb un valor horari màxim de 151 µg/m3.
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Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la combustió
incompleta (en condicions de
dèficit d’oxigen) de combustibles
tant per part de vehicles automòbils
com en calderes de calefacció.
Com es pot comprovar a la gràfica
adjunta, els nivells octohoraris
assolits durant la campanya han
estat molt per davall dels 10 mg/
m3 fixats com a valor límit per a la
protecció de la salut en la legislació,
amb un valor promig de 0,8
mg/m3.

Gràfica 5: Valors octohoraris CO

CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• Avaluant els valors assolits, s’han registrat valors molt baixos d’SO2, NO2 i CO,
significativament inferiors als nivells fixats en la legislació vigent.
• Els valors de PM10 han estat generalment moderats, sense superacions del valor
diari per a la protecció de la salut.
• Els valors registrats d’ozó han estat molt elevats, semblants als que es troben en
entorns de molt baixa activitat antropogènica contaminadora de l’atmosfera,
amb un màxim octohorari de 142 µg/m3 i 22 superacions del valor objectiu
octohorari per a la protecció de la salut. Aquests elevats valors d’ozó són
coherents amb els baixos valors d’NO2 registrats i serveixen com a indicadors
d’una baixa densitat de trànsit de vehicles dins l’entorn urbà de Campos.
Palma, 6 de juny de 2012
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

15 µg/m3 (Mh)

15 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

14 µg/m3 (Md)

14 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

39 µg/m3 (Mh)

35 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

2 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

32 µg/m3 (Md)

23 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

16 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

142 µg/m3 (Mo)

132 µg/m3



Dolenta

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

0,4 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

SO2

NO2

PM10

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL INCA (segona campanya)
(del 25 de maig de 2012 al 24 de juny de 2012)
INTRODUCCIÓ
El trànsit de vehicles és la principal
causa de contaminació atmosfèrica
dins el nucli urbà de la ciutat d’Inca.
Amb finalitat d’avaluar la seva
influència, la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic va efectuar entre els mesos de
febrer i abril de 2011 una campanya de
vigilància de la qualitat de l’aire a dos
indrets situats dins el nucli urbà de la
ciutat d’Inca i caracteritzats per una
elevada intensitat de trànsit de vehicles:

Imatge 1

la Plaça Mallorca i la Gran Via de Colom.
L’informe de la campanya citada1, de dia 10 de juny de 2011, posà de manifest
uns elevats valors d’immissió de diòxid de nitrogen, registrant-se superacions del
valor límit horari per a la protecció de la salut, amb un valor màxim horari de 274
µg/m3, i del valor límit anual per a la protecció de la salut, amb una mitjana de 57
µg/m3. Addicionalment també es va registrar una superació del valor objectiu per a
la protecció a la salut de l’O3, amb un valor octohorari màxim de 135 de µg/m3. Per
a tots els altres paràmetres la qualitat de l’aire es va mantenir entre bona i excel·lent.
Es poden relacionar diverses causes amb la superació dels valors de NO2:
• L’elevada intensitat de trànsit de vehicles dins el nucli urbà d’Inca en general i
en els indrets on es va situar l’estació mòbil en particular
• L’habitual estabilitat atmosfèrica hivernal present a l’interior de l’illa de Mallorca
i que ajuda a l’acumulació dels contaminants degut a la baixa renovació de les
masses d’aire
Amb la finalitat de poder avaluar de forma més exacta la qualitat de l’aire al nucli urbà
d’Inca, la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic,
i amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis, Medi Ambient i Agricultura de
l’Ajuntament d’Inca, va planificar una segona campanya de seguiment de la qualitat
de l’aire, als mateixos indrets on es va realitzar la primera, entre els mesos de maig i
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setembre de 2012. Les elevades temperatures registrades durant la darrera setmana
de juny a l’illa de Mallorca varen causar una important pujada de la temperatura a
l’interior de la cabina de la unitat mòbil i una avaria en els equips d’aire condicionat,
avaria que va obligar a aturar l’estació de seguiment i a donar per acabada la
campanya a finals de juny i no a finals de setembre, segons el calendari previst, tenint
dades únicament de Plaça Mallorca. Encara que només es disposi de dades parcials,
s’elabora el present informe de campanya i es comparen les dades obtingudes amb
les de la campanya anterior.
Informació addicional sobre la primera campanya a Inca:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000211.pdf&idsite=0
1

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE – CAMPANYA INCA II
Diòxid de sofre (SO2)

El trànsit intens no és una font
important d’emissions de diòxid
de sofre, excepte en casos molt
puntuals con són d’alguns tipus de
vehicles pesants a gasoil.

Tal i com es representa en la gràfica
1, els valors ho-raris d’immissió
assolits per aquest contaminant
han
estat
significativament
inferiors al valor establert en la
legislació (en el present informe,
Gràfica 1: Valors horaris SO2
totes les referències a nivells
d’immissió legislats pertanyen al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener) per a la
protecció de la salut de 350 µg/m3. El valor màxim horari ha estat de 47 µg/m3.
El valor màxim diari assolits ha estat de 6 µg/m3, també molt inferior al valor legislat
de 125 µg/m3 com a valor límit diari per a la protecció de la salut.

356

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Diòxid de nitrogen (NO2)
El trànsit rodat és la principal font
emissora d’òxids de nitrogen a un
entorn urbà com l’indret de la
campanya.
Com es pot apreciar a la primera
gràfica adjunta els valors horaris
assolits de diòxid de nitrogen han
estat moderats, amb un valor
màxim de 75 µg/m3 i un valor
promig de 17 µg/m3, valors significativament inferiors als límits
Gràfica 2: Valors horaris NO2
fixats en la legislació vigent de 200
µg/m3, per al valor límit horari, i de 40 µg/m3 per al valor límit anual.
La gràfica 3 representa una comparació de la pauta dels valors horaris
promig assolits durant la duració
de la campanya en un dia laborable
amb la pauta promig d’un dia
festiu. S’observa una pauta horària
molt semblant indistintament de
que es tracti d’un dia laborable o
un dia festiu, assolint els valors
màxims a les 8-9 hores del dematí i
un segon valor màxim a les 20-21
Gràfica 3: Valors horaris NO2
hores de cap-vespre, encara que els
valors màxims assolits en dia laborable són significativament més intensos que en dia
festiu, degut principalment a la major intensitat de trànsit de vehicles.
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Partícules en suspensió (PM10)
S’anomenen PM10 a aquelles partícules de diàmetre inferior a les 10
µm. Aquest contaminant mostra
diversos orígens com per exemple
algunes activitats antropogèniques
(combustió incompleta de carburants, activitats de construcció i
demolició, activitats agrícoles,
pedreres, etc) o fenòmens d’origen
natural (episodis d’in-trusió de
pols sahariana).
En la gràfica 4 es representen
les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya. Com es pot apreciar no
es registra cap superació del límit diari per a la protecció de la salut, establert en
50 µg/m3.

Gràfica 4: Valors diaris PM10

El valor promig de la campanya ha estat de 19 µg/m3, inferior als 40 µg/m3 que fixa
en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és
un contaminant no emès de forma
directa a l’atmosfera sinó que es
forma per acció de la llum solar i la
temperatura sobre altres contaminats d’origen antropogènic o
natural i que reben el nom de
precursors de l’ozó.

L’actual legislació fixa el valor
objectiu octohorari (valors proGràfica 5: Valors octohoraris O3
mitjos de vuit hores consecutives)
per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot superar
anualment més de 25 dies (de promig en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya s’han registrat un total de 10 superacions del valor
objectiu octohorari, amb un valor màxim de 134 µg/m3 registrat dia 24 de juny. No
s’han registrat superacions dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta
(240 µg/m3).

358

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la combustió
incompleta (en condicions de dèficit d’oxigen) de combustibles
tant per part de vehicles automòbils
com en calderes de calefacció.
Com es pot comprovar els nivells
octohoraris assolits durant la
campanya han estat molt inferiors
al valor límit per a la protecció de
la salut de 10 mg/m3, amb un valor
promig de 0,8 mg/m3.

Gràfica 6: Valors octohoraris CO

CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar i tenint en consideració les dades de
les dues campanyes són les següents:
• En cap de les dues campanyes efectuades s’han trobat evidències de que l’entorn
urbà de la ciutat d’Inca estigui afectat per cap altra activitat contaminadora de
l’atmosfera que no sigui el trànsit de vehicles.
• Avaluant els valors assolits en les dues campanyes, el trànsit de vehicles en
l’entorn urbà d’Inca és pot qualificar com intens. El valor promig d’NO2 assolit
va ser durant la primera campanya de 57 µg/m3 i de 17 µg/m3 durant la segona.
A partir de les dades de les dues campanyes es pot calcular un valor anual
promig ponderat, fent la consideració que la primera campanya, proporciona
dades que es poden extrapolar al període d’octubre a maig, vuit mesos a l’any, i
que la segona, proporciona dades extrapolables als mesos de juny a setembre,
quatre mesos a l’any. Aquest valor anual promig ponderat és de 44 µg/m3,
superior al valor legislativament establert de 40 µg/m3.
• Els valors registrats d’ozó han estat més elevats dels esperats en un indret
d’elevada intensitat de trànsit de vehicles, amb un màxim octohorari de
135 µg/m3, assolit dia 17 d’abril de 2011, durant la realització de la primera
campanya, i un total de 16 superacions del valor objectiu per a la protecció de
la salut entre les dues campanyes, 6 durant el període de febrer a abril de 2011
i 10 durant la segona campanya de primavera de 2012.
• L’elevada estabilitat atmosfèrica hivernal a l’interior de l’illa de Mallorca que
ajuda a l’acumulació dels contaminants degut a la baixa renovació de les
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masses d’aire explica aquests alts valors d’O3 en un entorn d’elevada densitat
de trànsit de vehicles, juntament amb alt valors de NO2.
• En tots els altres contaminants avaluats la qualitat de l’aire pot ser qualificada
com bona o d’excel·lent.
• Per poder realitzar una avaluació més completa és convenient fer campanyes
addicionals, entre d’altres, una campanya en mesos d’estiu a la Gran Via de
Colom.
Palma, 15 de novembre de 2012.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM – INCA II
Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

47 µg/m3 (Mh)

33 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

6 µg/m3 (Md)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

75 µg/m3 (Mh)

69 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

17 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

31 µg/m3 (Md)

26 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

19 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

134 µg/m3 (Mo)

132 µg/m3



Dolenta

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

1,1 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut*

5,0 µg/m3

Contaminant

Qualitat aire

SO2

NO2

PM10

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diàri; m: mitjana
*
No estudiat durant la realització de la campanya per motius tècnics

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta

361

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

TAULA RESUM – DADES GLOBALS
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

47 µg/m3 (Mh)

19 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

6 µg/m3 (Md)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

274 µg/m3 (Mh)

194 µg/m3



Regular

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

44 µg/m3 (m)

no s’aplica



Dolenta

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

52 µg/m3 (Md)

28 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

20 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

135 µg/m3 (Mo)

126 µg/m3



Dolenta

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

1,1 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut*

5,0 µg/m3

SO2

NO2

PM10

Taula 2: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diàri; m: mitjana
*
No estudiat durant la realització de la campanya per motius tècnics
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 3

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL PALMA – PLAÇA GARCIA
ORELL
(de l’1 de desembre de 2012 al 25 de febrer de 2013)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.)
mostren en aquesta.

Imatge 1

A més, la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.
Palma ha registrat dues superacions
del valor límit anual del contaminant
NO2 durant els anys 2010 i 2011, amb
un valor de 42 µg/m3 els dos anys. El
Imatge 2
Pla de millora de la qualitat de l’aire de
Palma 2011-2015, aprovat per resolució del Conseller d’Agricultura. Medi Ambient i
Territori amb data de 26 de juny de 2013, incorpora tota una sèrie de mesures tant
de prevenció de la contaminació com de seguiment i vigilància de la qualitat de l’aire.
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Dins d’aquest segon grup de mesures, la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic ha efectuat entre els mesos de desembre de 2012 i febrer
de 2013 una campanya a la plaça Garcia Orell amb la finalitat d’avaluar de forma
més global la qualitat de l’aire dins el nucli urbà de Palma.
És important remarcar que, per motius tècnics, no es disposa de la quantitat de dades
esperada en un primer moment, principalment pel que fa referència al contaminant
NO2, però que el nombre de dades obtingut es considera suficient com per poder
efectuar el present informe de campanya.
A les imatges posteriors es pot comprovar la situació de l’estació durant la realització
de la campanya, tant a nivells de micro com de macroimplantació. Com es pot
apreciar, l’únic focus de contaminació atmosfèrica d’origen antropogènic és el trànsit
de vehicles a la zona de la companya.

Imatge 3: Situació de l’estació mòbil durant la campanya. Microimplantació.
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Imatge 4: Situació de l’estació mòbil durant la campanya. Macroimplantació.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

A la gràfica adjunta es representen els valors horaris d’SO2
registrats durant el trans-curs de
la campanya. Com s’aprecia els
valors han estat molt baixos si
se’ls compara amb el valor horari
per a la protecció de la salut fixat
en 350 µg/m3 (totes les referències
legislatives del present informe
han estat agafades del Reial
Decret 102/2011).

Gràfica 1: Valors horaris SO2

El valor horari màxim registrat ha estat de 19 µg/m3 i el valor diari màxim de 16
µg/m3. El valor horari mitjà ha estat de 4 µg/m3.
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Diòxid de nitrogen (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma
per l’oxidació del nitrogen atmosfèric en diversos processos
de combustió en condicions de
temperatura i pressió elevades.
En un entorn urbà com és l’escollit per realitzar la campanya
el principal focus emissor de
diòxid de nitrogen és el trànsit de
vehicles a l’entorn de l’estació de
seguiment.

Gràfica 2: Valors horaris NO2

Com es pot apreciar a la gràfica
2, els nivells assolits d’immissió en aquest contaminant han estat moderats durant el
transcurs de la campanya.
El valor horari mitjà ha estat de 32 µg/m3 i el valor horari màxim de 111 µg/m3.
Partícules en suspensió (PM10)
S’anomenen PM10 a aquelles partícules de diàmetre inferior a les 10 µm. Aquest
contaminant mostra diversos orígens. D’una banda tenim un origen causat per
activitats antropogèniques: combustió incompleta de carburants, activitats de
construcció i demolició, activitats agrícoles, pedreres, etc.
D’altra banda tenim partícules
en suspensió d’origen natural
com per exemple episodis d’intrusió de pols sahariana formats
per arena d’origen saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens
naturals causants de partícules
són la resuspensió de sòls i
l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es representen les
dades diàries de PM10 registrades
Gràfica 3: Valors diaris PM10
durant la campanya. Com es pot
apreciar no es registra cap superació del límit diari per a la protecció de la salut,
establert en 50 µg/m3. El valor mitjà de la campanya ha estat de 17 µg/m3, inferior
als 40 µg/m3 que fixa en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció
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de la salut. No es registren fenòmens d’intrusió saharians durant el transcurs de la
campanya.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats
contaminants secundaris, és a
dir, és un contaminant format
per acció de la llum solar i la
temperatura sobre altres contaminats que reben el nom de
precursors de l’ozó.

El precursor antropogènic quantitativament més important és
el diòxid de nitrogen, encara
que existeixen molts composts
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
orgànics no saturats utilitzats
habitualment com additius en combustibles, dissolvents, pintures, etc. que també
mostren activitat precursora. A més dels precursors d’origen antropogènic també
existeixen molts precursors naturals d’ozó, la majoria d’ells són composts orgànics
volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament durant la primavera i a finals de
l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjans de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys). Durant la
duració de la campanya s’ha registrat un valor octohorari màxim de 109 µg/m3, una
mica elevat per l’època de l’any (hivern) i per les característiques de l’indret avaluat
(elevada intensitat del trànsit de vehicles, ja que les emissions directes de monòxid de
nitrogen produïdes pel trànsit eliminen l’ozó troposfèric per reacció del primer amb el
segon i la posterior formació de diòxid de nitrogen).
No s’han registrat superacions dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni
d’alerta (240 µg/m3), amb un valor horari màxim de 113 µg/m3.
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Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la combustió incompleta (en condicions
de dèficit d’oxigen) de combustibles tant per part de vehicles
automòbils com en calderes de
calefacció. Com es pot comprovar a la gràfica adjunta, els
nivells
octohoraris
assolits
durant la campanya han estat
molt per davall dels 10 mg/m3
Gràfica 5: Valors octohoraris CO
fixats com a valor límit per a la
protecció de la salut en la legislació, amb un valor octohorari màxim d’1,3 mg/m3.
CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• Avaluant els valors assolits, s’han registrat valors molt baixos d’SO2 i CO,
significativament inferiors als nivells fixats en la legislació vigent.
• Els valors de diòxid de nitrogen, amb un valor mitjà de 32 µg/m3, han estat
moderats i inferiors als que es podrien esperar en un indret d’elevada densitat
de trànsit de vehicles.
• Els valors de PM10 també han estat moderats, sense superacions del valor diari
per a la protecció de la salut.
• Els valors registrats d’ozó, amb un valor horari màxim de 113 µg/m3, han estat
més elevats que el que s’esperava en un indret molt influenciat pel trànsit de
vehicles i en una època de baixa intensitat de radiació solar.
Palma, 20 de setembre de 2013
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

19 µg/m3 (Mh)

18 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

16 µg/m3 (Md)

15 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

111 µg/m3 (Mh)

103 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

32 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

32 µg/m3 (Md)

23 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

16 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

142 µg/m3 (Mo)

132 µg/m3



Regular

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/m3

0,4 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

SO2

NO2

PM10

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL INCA
(del 18 d’abril de 2013 al 25 de juny de 2013)
INTRODUCCIÓ
Amb la finalitat d’avaluar la influència
del trànsit de vehicles dins el nucli urbà
de la ciutat d’Inca en la qualitat de
l’aire de la ciutat, la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic va efectuar dues
campanyes de seguiment de la qualitat
de l’aire; la primera, entre els mesos de
febrer i abril de 2011, a dos indrets
situats dins el nucli urbà de la ciutat
d’Inca i caracteritzats per una elevada
Imatge 1
intensitat de trànsit de vehicles: la Plaça
Mallorca i la Gran Via de Colom; la segona, entre els mesos d’abril i juny de 2012 a
Plaça Mallorca.
Els informes de les campanyes citades1 posaren de manifest uns elevats valors
d’immissió de diòxid de nitrogen, registrant-se superacions del valor límit horari per
a la protecció de la salut, amb un valor màxim horari de 274 µg/m3, i del valor límit
anual per a la protecció de la salut, amb una mitjana de 44 µg/m3. Addicionalment
també es va registrar una superació del valor objectiu per a la protecció a la salut de
l’O3, amb un valor octohorari màxim de 135 de µg/m3. Per a tots els altres paràmetres
la qualitat de l’aire es va mantenir entre bona i excel·lent.
Es poden relacionar diverses causes amb la superació dels valors de NO2:
• L’elevada intensitat de trànsit de vehicles dins el nucli urbà d’Inca en general i
en els indrets on es va situar l’estació mòbil en particular
• L’habitual estabilitat atmosfèrica hivernal present a l’interior de l’illa de
Mallorca, responsable de les elevades dades registrades durant la primera
campanya, que ajuda a l’acumulació dels contaminants degut a la baixa
renovació de les masses d’aire
La planificació original de la segona campanya era efectuar un seguiment als mateixos
indrets on es va realitzar la primera, entre els mesos de maig i setembre de 2012, però
les elevades temperatures registrades durant la darrera setmana de juny a l’illa de
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Mallorca durant l’any 2012 varen causar una important pujada de la temperatura a
l’interior de la cabina de la unitat mòbil i una avaria en els equips d’aire condicionat
que va obligar a aturar l’estació de seguiment i a donar per acabada la campanya a
finals de juny, obtenint dades només de Plaça Mallorca.
Amb la finalitat de complementar les dades de les dues primeres campanyes, la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, amb la
col·laboració de la Regidoria de Serveis, Medi Ambient i Agricultura de l’Ajuntament
d’Inca, ha efectuat entre els mesos d’abril a juny de 2013 una tercera campanya a
Gran Via de Colom, mostrant-se les dades obtingudes en el present informe.
Informació addicional sobre les dues primeres campanyes a Inca:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000211.pdf&idsite=0
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000612.pdf&idsite=0
1

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE – CAMPANYA INCA III
Diòxid de sofre (SO2)

El trànsit intens no és una font
important d’emissions de diòxid
de sofre, excepte en casos molt
puntuals com són d’alguns tipus
de vehicles pesants de gasoil.

Tal i com es representa en la
gràfica 1, els valors horaris
d’immissió assolits per aquest
contaminant han estat significativament inferiors al valor
establert en la legislació (en
Gràfica 1: Valors horaris SO2
el present informe, totes les
referències a nivells d’immissió legislats pertanyen al Reial Decret 102/2011, de 28 de
gener) per a la protecció de la salut de 350 µg/m3.
El valor màxim horari ha estat de 14 µg/m3 i el valor màxim diari de 6 µg/m3.
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Diòxid de nitrogen (NO2)
El trànsit rodat és la principal
font emissora d’òxids de nitrogen
a un entorn urbà com l’indret de
la campanya.
La gràfica 2 representa els valors
els valors horaris assolits durant
la campanya, que poden ser
qualificats de moderats, amb un
valor màxim de 103 µg/m3 i un
valor mitjà de 26 µg/m3, valors
inferiors als límits fixats en la
Gràfica 2: Valors horaris NO2
legislació vigent de 200 µg/m3,
3
per al valor límit horari, i de 40 µg/m per al valor límit anual.
La gràfica 3 representa una
comparació de la pauta horària
assolida durant la campanya en
un dia laborable amb la pauta
d’un dia festiu. S’observa una
tendència molt semblant indistintament que es tracti d’un
dia laborable o d’un dia festiu,
assolint els valors màxims a les
8-9 hores del dematí i un segon
valor màxim a les 19-21 hores de
Gràfica 3: Valors horaris NO2
capvespre. Els valors màxims
assolits en dia laborable són significativament més intensos que en dia festiu, degut
principalment a la major intensitat de trànsit de vehicles. A més els màxims en dia
festiu es desplacen dues o tres hores cap a hores més tardanes respecte als corresponents
en dia laborable.
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Partícules en suspensió (PM10)
S’anomenen PM10 a aquelles
partícules de diàmetre inferior a
les 10 µm. Aquest contaminant
mostra diversos orígens com per
exemple algunes activitats antropogèniques (combustió incompleta de carburants, activitats de
construcció i demolició, activitats agrícoles, pedreres, etc) o
fenòmens
d’origen
natural
(episodis d’intrusió de pols sahariana).

Gràfica 4: Valors diaris PM10

En la gràfica es representen les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar únicament es registren dues superacions del límit diari per a la
protecció de la salut durant els dies 25 i 26 d’abril, i que es corresponen amb episodis
d’intrusió saharians.
El valor mitjà de la campanya ha estat de 17 µg/m3, inferior als 40 µg/m3 que fixa en
l’actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats
contaminants secundaris, és a
dir, és un contaminant no emès
de forma directa a l’atmosfera
sinó que es forma per acció de la
llum solar i la temperatura sobre
altres contaminats d’origen
antropogènic o natural i que
reben el nom de precursors de
l’ozó.

L’actual legislació fixa el valor
objectiu octohorari (valors
pro-mitjos de vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana en
120 µg/m3, valor que no es pot superar anualment més de 25 dies (de mitjana en
períodes de tres anys).
Gràfica 5: Valors octohoraris O3

Durant la duració de la campanya s’han registrat un total de 3 superacions del valor
objectiu octohorari, amb un valor màxim de 127 µg/m3. No s’han registrat superacions
dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3).
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Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la combustió incompleta (en condicions
de dèficit d’oxigen) de combustibles tant per part de vehicles
automòbils com en calderes de
calefacció.
Com es pot comprovar a la
gràfica 6 els nivells octohoraris
assolits durant la campanya han
estat molt inferiors al valor límit
per a la protecció de la salut de
10 mg/m3, amb un valor mitjà de
0,8 mg/m3.

Gràfica 6: Valors octohoraris CO

CONCLUSIONS
Les conclusions finals i tenint en consideració les dades obtingues en el conjunt de les
tres campanyes realitzades a Inca són les següents:
No s’han trobat evidències de que l’entorn urbà de la ciutat d’Inca estigui afectat per
cap altra activitat contaminadora de l’atmosfera que no sigui el trànsit de vehicles.
El trànsit de vehicles en l’entorn urbà d’Inca és pot qualificar com intens o molt
intens. El valors mitjans assolits d’NO2 durant les tres campanyes han estat de 57
µg/m3, 17 µg/m3 i 26 µg/m3 durant la segona. A partir del conjunt global de les dades
s’obté un valor mitjà anual de 38 µg/m3, alt però inferior al llindar legislatiu. Si es
realitza una ponderació de les dades obtingudes, fent la consideració que les dades
corresponents als mesos de gener-març són extrapolables a un total de 6 mesos anuals
(tardor-hivern) i les corresponents als mesos abril-juny són extrapolables a altres sis
mesos (primavera-estiu), es pot calcular un valor anual mitjà ponderat de 44 µg/m3,
superior al valor legislativament establert de 40 µg/m3. A partir de l’anteriorment
esmentat es pot concluir que els nivells d’immissió globals a Inca estarien compresos
entre 38 µg/m3 i 44 µg/m3 de mitjana anual i que els valors corresponents als mesos
de gener-març es probable que superin de forma significativa el nivell de 40 µg/m3
legislativament establert degut a l’habitual estabilitat atmosfèrica hivernal present a
l’interior de l’illa de Mallorca que dificulta la renovació de les masses d’aire facilitat
l’acumulació de contaminants.
Els valors registrats d’ozó han estat més elevats dels esperats en un indret d’elevada
intensitat de trànsit de vehicles, amb un màxim octohorari de 136 µg/m3 i un total de
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19 superacions del valor octohorari de 120 µg/m3.
En tots els altres contaminants avaluats la qualitat de l’aire pot ser qualificada com
bona o d’excel·lent.
Palma, 20 de setembre de 2013.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.

378

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

TAULA RESUM – INCA III
Contaminant Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

15 µg/m3 (Mh)

11 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

6 µg/m3 (Md)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

103 µg/m3 (Mh)

91 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

26 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

66 µg/m3 (Md)

21 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

17 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

127 µg/m3 (Mo)

109 µg/m3



Regular

CO

Valor límit per a la
10,0 mg/m3
protecció de la salut

0,8 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

SO2

NO2

PM10

Benzè

Valor límit anual per a
la protecció de la salut*

5,0 µg/m3

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diàri; m: mitjana
* No estudiat durant la realització de la campanya per motius tècnics

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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TAULA RESUM – DADES GLOBALS
Contaminant Paràmetre

Valor límit

Valor registrat

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

47 µg/m3 (Mh)

17 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

6 µg/m3 (Md)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

274 µg/m3 (Mh)

184 µg/m3



Regular

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

38-44 µg/m3 (m)

no s’aplica

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

66 µg/m3 (Md)

28 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

19 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

136 µg/m3 (Mo)

124 µg/m3



Dolenta

CO

Valor límit per a la
10,0 mg/m3
protecció de la salut

0,7 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

SO2

NO2
Regular dolenta

PM10

Benzè

Valor límit anual per a
la protecció de la salut*

5,0 µg/m3

Taula 2: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diàri; m: mitjana
* No estudiat durant la realització de la campanya per motius tècnics
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant Paràmetre

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Taula 3

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL LLUCMAJOR
(del 13 d’agost al 26 de setembre de 2013)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.)
mostren en aquesta.
A més, la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.

Imatge 1

Els municipis de la comarca de Migjorn no disposen de cap estació fixa de seguiment
de la qualitat de l’aire. Prèviament, la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, va dur a terme campanyes a tal efecte als municipis de
Felanitx1, de 10 de febrer al 23 de març de 2009, i de Campos2, de 10 d’abril al 23 de
maig de 2013.
La present campanya, efectuada entre els mesos d’agost i setembre de 2013 a la
Plaça d’Espanya de Llucmajor, s’ha realitzat amb les finalitats d’avaluar l’impacte
que les diverses activitats antropogèniques de l’entorn mostren en la qualitat de
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l’aire del nucli urbà de Llucmajor i de
completar els estudis sobre la qualitat
de l’aire ambient realitzats per la
Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic a
la comarca del Migjorn.
A les imatges següents es pot comprovar la situació de l’estació durant
la realització de la campanya. Pel
que fa referència als criteris de
microimplantació a la primera de les
imatges s’observa la situació de l’estació
mòbil respecte el seu entorn. No
s’aprecien focus emissors importants,
a més del trànsit de vehicles dins el
nucli urbà de Llucmajor.

Imatge 2

En referència als criteris de ma-croimplantació, les activitats d’origen antropogènic
més importants detectades a l’entorn de l’estació de seguiment de la qualitat de l’aire
és l’autopista Ma-19, situada a 1.600 metres.
1
2

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000209.pdf&idsite=0
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?name=PTRPACM00000512.pdf&idsite=0

Imatge 3: Situació de la unitat mòbil durant la campanya. Microimplantació.
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Imatge 4: Situació de la unitat mòbil durant la campanya. Microimplantació.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

Les principals fonts d’origen
antropogènic emissores d’SO2
són els processos de combustió
de carbó i fuel-oil. En un indret
urbà no industrialitzat el transit
de vehicles pesants és la principal
font emissora d’SO2.

A la gràfica 1 es representen els
valors horaris d’SO2 registrats
durant el transcurs de la
campanya. Com s’aprecia els
valors han estat molt baixos
Gràfica 1: Valors horaris SO2
si se’ls compara amb el valor
horari per a la protecció de la salut fixat en 350 µg/m3 (totes les referències legislatives
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del present informe han estat agafades del R. D. 102/2011). El valor horari màxim
registrat ha estat de 8 µg/m3 i el valor diari màxim de 2 µg/m3. Els nivells són els
esperats en un indret urbà no industrial i amb baixa intensitat de trànsit de vehicles,
com és el cas de la campanya.
Diòxid de nitrogen (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma
per l’oxidació del nitrogen atmosfèric en diversos processos
de combustió en condicions de
temperatura i pressió molt elevades.

A la gràfica 2 es mostren els
valors de diòxid de nitrogen
(NO2) assolits durant la campanya. Aquests valors s’han
mantingut molt baixos i significativament inferiors als 200
Gràfica 2: Valors horaris NO2
µg/m3 fixats en la legislació com
a valor límit horari per a la protecció de la salut, amb un valor horari mig de 4 µg/m3.
El valor horari màxim ha estat de 26 µg/m3.
Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles
partícules de diàmetre inferior a
les 10 µm. Aquest contaminant
mostra diversos orígens. D’una
banda tenim un origen causat
per activitats antropogèniques:
combustió incompleta de carburants, activitats de construcció
i demolició, activitats agrícoles,
pedreres, etc. D’altra banda tenim partícules en suspensió
d’origen natural com per exemple
Gràfica 3: Valors diaris PM10
episodis d’intrusió de pols
sahariana formats per arena d’origen saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens
naturals causants de partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
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A la gràfica 3 es representa les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar no s’assoleix cap superació del límit diari per a la protecció
de la salut, establert en 50 µg/m3, amb un valor diari màxim de 16 µg/m3. El valor
mig registrat ha estat de 12 µg/m3, inferior als 40 µg/m3 que fixa en la actualitat la
legislació com límit anual per a la protecció de la salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats
contaminants secundaris, és a
dir, és un contaminant format
per l’acció de la llum solar i la
temperatura sobre altres contaminats que reben el nom de
precursors de l’ozó. El precursor
d’origen antropogènic quantitativament més important és el
diòxid de nitrogen, encara que
existeixen molts composts orgànics no saturats utilitzats
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
habitualment com additius en
combustibles, dissolvents pintures, etc. que també mostren activitat precursora. A
més dels precursors d’origen antropogènic també existeixen molts precursors naturals
d’ozó, la majoria d’ells són composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos
majoritàriament durant la primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys).
Durant la campanya s’ha registrat un total de 10 superacions del valor objectiu
octohorari, amb un valor màxim de 148 µg/m3. No s’han registrat superacions dels
llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3), amb un valor horari
màxim de 151 µg/m3. Els valors, encara que elevats, són els habituals en època estival.
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Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la
combustió incompleta (en condicions de dèficit d’oxigen) de
combustibles tant per part de
vehicles automòbils com en
calderes de calefacció. Com es
pot comprovar a la gràfica 5, els
nivells
octohoraris
assolits
durant la campanya han estat
molt per davall dels 10 mg/m3
fixats com a valor límit per a la
protecció de la salut en la
legislació, amb un valor octohorari màxim de 0,4 mg/m3.

Gràfica 5: Valors octohoraris CO

CONCLUSIONS
Tal i com es podia preveure degut a l’absència d’importants fonts emissores pròximes,
l’entorn urbà de Llucmajor mostra en general una excel·lent qualitat de l’aire ambient.
Avaluant els valors assolits, s’han registrat valors molt baixos d’SO2, NO2, PM10 i CO.
Els valors d’O3 han estat elevats, però es mostren dins el rang habitual en època estival.
Excepte en el cas de l’O3, el qual supera el valor objectiu per a la protecció de la salut,
tots els valors registrats en els altres contaminants citats han estat significativament
inferiors als nivells fixats en la legislació vigent.
Palma, 15 de juliol de 2014.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

350 µg/m3

8 µg/m3 (Mh)

4 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

125 µg/m3

2 µg/m3 (Md)

2 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per
a la protecció de la
salut

200 µg/m3

26 µg/m3 (Mh)

23 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

4 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per
a la protecció de la
salut

50 µg/m3

16 µg/m3 (Md)

15 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut

40 µg/m3

12 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

148 µg/m3 (Mo)

126 µg/m3



Dolenta

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

0,4 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut*

5,0 µg/m3

SO2

NO2

PM10

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana
*
Encara que per motius tècnics no es disposa de dades d’immissió, tenint en consideració les diferents
activitats antropogèniques a l’entorn de la campanya es troba altament improbable cap superació dels nivells
legislatius establerts i una qualitat de l’aire que es podria qualificar d’exel·lent

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA ZONA SON REUS DE TRACTAMENT INTEGRAL DE RESIDUS
En l’actualitat les instal·lacions destinades al tractament de residus situades a la zona
de Son Reus (anomenada zona 1 en el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus
Urbans de Mallorca, aprovat dia 6 de febrer de 2006 en la seva última revisió) estan
constituïdes per:
a. Planta incineradora de residus urbans
b. Planta d’assecat de llots de depuradora
c. Planta de metanització de residus orgànics
d. Planta de compostatge
e. Planta de tractament d’envasos
f. Abocador de cendres cimentades
g. Abocador de coa
h. Abocador clausurat
A mes, s’ha de considerar la presència
de la central tèrmica de Son Reus, amb
un baix impacte en el resultats de la
campanya degut al poc temps que ha
estat en funcionament durant els anys
2011-2013. Seguidament s’expliquen
amb més detall alguns dels processos
més importants presents en la citada
zona.
La incineració és un procés de
tractament dels residus urbans que
Imatge 1
consisteix principalment en la seva
combustió amb la finalitat de reduir el volum i pes dels residus tractats i d’obtenir
energia elèctrica. Durant el procés s’obtenen gasos altament contaminants que han
de ser adequadament tractats abans de la seva emissió a l’atmosfera. La planta
incineradora de residus urbans de Mallorca va iniciar les seves activitats el mes de
març de 1997 amb la inauguració de les dues primeres línies. En l’actualitat disposa
de quatre línies amb una capacitat total de 732.000 Tm anuals.
La planta d’assecat de llots de depuradora està dissenyada per al tractament dels
llots digerits o parcialment digerits provinents de les plantes de tractament d’aigües
residuals. Aquests llots, pel seu elevat contingut en aigua, no poden ser incinerats de
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forma directa i han de ser tractats prèviament. Per la seva composició química, els
llots de depuradora parcialment digerits són font d’importants emissions de gasos
contaminants reduïts, principalment amoníac (NH3) i àcid sulfhídric (SH2). Per aquest
motiu les cambres on es produeix l’assecat dels llots estan aïllades de l’exterior i es
realitza un tractament integrat de l’aire interior abans de procedir a la seva emissió a
l’atmosfera. La capacitat de la planta és de 30.000 Tm anuals.
La planta de metanització està destinada a la producció de bio-gas a partir dels
residus orgànics obtinguts a través de la recollida selectiva als diferents municipis. El
procés implica la degradació d’aquesta matèria orgànica en un ambient anaeròbic
amb l’obtenció principalment de gas metà (CH4). La capacitat de la instal·lació és de
32.000 Tm anuals.
El compostatge és un procés pel qual s’obté adob orgànic anomenat habitualment
“compost” a partir de la fermentació aeròbia de llots de depuradora digerits, restes
de poda i residus orgànics. La planta té una capacitat de 100.000 Tm anuals.
L’abocador de coa i l’abocador clausurat poden tenir un cert impacte en els
valors assolits degut a les possibles emissions difuses, principalment en el cas dels
contaminats SH2 i NH3.
Degut a la important activitat antropogènica descrita, la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, a través de la Secció de Contaminació
Atmosfèrica i amb la col·laboració de TIRME, empresa adjudicatària de la concessió
de la gestió de residus urbans a Mallorca des de l’any 1992, ha efectuat entre octubre
de 2011 i juny de 2013 una sèrie de campanyes de vigilància de la qualitat de l’aire
a diferents localitzacions en les immediacions de les instal·lacions de tractament de
residus gestionades per TIRME.
La taula 1 resumeix les dades generals d’aquestes campanyes. A la pàgina següent
es poden consultar dues imatges amb la situació dels equips en cadascuna de les
campanyes i amb les fonts emissores de contaminats atmosfèrics més properes:
Lloc de la campanya

Data d’inici

Data final

Can Canut

06/10/2011

10/01/2012

Assecat de Llots

24/01/2012

22/06/2012

Planta de Compostatge

06/11/2012

07/03/2013

Incineradora

06/04/2013

21/06/2013

Taula 1
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Imatge 2: Diferents localitzacions de les campanyes

Imatge 3: Fonts emissores
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Avaluació de l’NO2

Gràfica 1: Valors horaris NO2 - Can Canut

Gràfica 2: Valors horaris NO2 - Assecat de Llots

Gràfica 3: Valors horaris NO2 - Planta de Compostatge

Gràfica 4: Valors horaris NO2 - Incineradora

Com es pot apreciar en les quatre primeres
gràfiques, les quals representen els valors
horaris d’NO2 assolits durant les diferents
campanyes, els nivells d’immissió a l’entorn
de la planta de tractament de residus de
TIRME són baixos o molt baixos. Tal i
com es representa a la cinquena gràfica
els valors mitjans assolits han estat els
següents: Can Canut (9 µg/m3), Assecat de
Gràfica 5
llots (10 µg/m3), Planta de compostatge
(6 µg/m3) i Incineradora (11 µg/m3). Tots els valors han estat sensiblement inferiors
als 40 µg/m3 fixats com valor límit anual per a la protecció de la salut en la actual
legislació vigent (totes les referències legislatives han estat agafades del Reial Decret
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire). Els valors horaris
màxims assolits també s’han mantingut inferiors als 200 µg/m3 permesos: 51 µg/m3
a Can Canut, 54 µg/m3 a assecat de llots, 32 µg/m3 a planta de compostatge i 65
µg/m3 a l’incineradora.
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A les gràfiques següents es mostra una comparativa entre els valors horaris assolits en
dia laborable amb els assolits en dia festiu en els quatre llocs de la campanya.

Gràfica 6: Valors horaris NO2 - Can Canut

Gràfica 7: Valors horaris NO2 - Assecat de Llots

Gràfica 8: Valors horaris NO2 - Planta de Compostatge

Gràfica 9: Valors horaris NO2 - Incineradora

Clarament s’aprecia que els valors d’immissió en dia laborable són superiors als
que es mostren en dia festiu. A més s’observa una clara pauta horària en els valors
corresponents als dies laborables amb dos màxims horaris entre les 8:00-9:00 h al
matí i les 19:00-20:00 h l’horabaixa i que es corresponen amb màxims en la intensitat
de trànsit de vehicles en l’entorn del lloc de la campanya.
Addicionalment, i degut al caràcter multiemplaçament de la campanya, s’ha efectuat
un estudi dels valors de les immissions dels diferents contaminants en funció de la
direcció del vent i de l’hora del dia, amb la finalitat de poder avaluar de la millor
forma possible l’origen dels mateixos. A la pàgina següent es pot comprovar el resultat
d’aquest estudi en el cas de l’NO2.
La imatge mostra quatre gràfics georeferenciats per als quatre emplaçaments de la
campanya. Cadascú d’aquests gràfics està format per 24 anells concèntrics, un per a
cada hora del dia i essent el més interior el que es correspon a les 00:00 hores, on es
representen els valors d’NO2 en funció de l’angle de la direcció del vent.
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La informació més evident que es pot extreure de la comparativa anterior és:
• Es torna a comprovar que els valors d’immissió d’NO2 són bastant baixos
• La pauta horària registrada es correspon amb la mostrada en els gràfics on es
comparaven els valors en dia laborable amb dia festiu
• Cap dels altres indrets de la campanya mostra una clara direcció preferent
però sí que es nota que els valors més elevats mostren direcció sud (sud-oest
en cas de Can Canut) originada possiblement pel trànsit de vehicles en el propi
camí de Son Reus, carretera de Sóller o l’autopista d’Inca
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Imatge 4
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Avaluació de l’NH3

Gràfica 10: Valors horaris NH3 - Can Canut

Gràfica 11: Valors horaris NH3 - Assecat de Llots

Gràfica 12: Valors horaris NH3 - Planta de Compostage

Gràfica 13: Valors horaris NH3 - Incineradora

En el lloc de la campanya les principals
fonts emissores d’NH3 són el trànsit de
vehicles i l’activitat d’assecat de llots de
depuradora.
Les gràfiques anteriors representen les
dades horàries als quatre indrets de la
campanya. Com es pot apreciar, encara
que habitualment els valors hagin estat
baixos, aquests presenten elevats pics en
moments puntuals.

Gràfica 14

No existeixen valors de referència legislats, però l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) recomana, per a la protecció de la vegetació, una mitjana anual inferior a 8 µg/
m3 i uns nivells diaris que no superin els 270 µg/m3. Els valors diaris registrats durant el
període de la campanya han estat en tots els casos inferiors als recomanats per l’OMS,
encara que el valor horari mitjà ha estat en els quatre indrets de la campanya superior
o igual al valor recomanant per l’OMS, amb un màxim de 16 µg/m3, registrat a la
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zona d’assecat de llots, encara que s’ha de tenir en consideració que la curta distància
existent entre la planta d’assecat llots i l’equip mòbil analitzador instal·lat durant la
campanya (54 metres en referència al centre geomètric de la planta) ha fet que els
resultats de la campanya s’han vist influenciats per emissions directes produïdes en la
planta d’assecat de llots, no podent classificar la campanya exclusivament de qualitat
de l’aire respecte al paràmetre NH3.
A la pàgina següent es representen els valors de les immissions en funció de la direcció
del vent i de l’hora del dia. La gràfica corresponent a Assecat de Llots mostra la
influència que la presència de la instal·lació causa en els nivells d’immissió d’NH3
al seu entorn. Les dades de direcció del vent durant la campanya no registren valors
de component nord-est, motiu pel qual no es pot avaluar la influencia de la planta
d’assecat de llots sobre l’entorn de Can Canut. A més la planta de compostatge
mostra uns valors màxims a les hores centrals del dia i amb una marcada component
sud/sud-est, valors que no semblen influenciats per la planta d’assecat de llots i que
podrien tenir el seu origen en el trànsit de vehicles pesants causat per una sèrie d’obres
efectuades en les immediacions de la zona durant el moment de la campanya.
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Imatge 5
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Avaluació de l’SO2

Gràfica 15: Valors horaris SO2 - Can Canut

Gràfica 16: Valors horaris SO2 - Assecat de Llots

Gràfica 17: Valors horaris SO2 - Planta de Compostatge

Gràfica 18: Valors horaris SO2 - Incineradora

Les principals activitats emissores d’SO2
serien la incineradora de residus, que
disposa d’un sistema de desulfuració dels
gasos emesos a l’atmosfera, i la central
tèrmica de Son Reus, que funciona amb
gas natural des de 2011. Al no existir cap
altra activitat antropogènica emissora
d’SO2 important a l’entorn de l’indret
de la campanya, no s’esperaven valors
Gràfica 19
d’immissió elevats en aquest contaminant.
Les gràfiques superiors mostren els valors horaris assolits en els quatre indrets de la
campanya. En tots els casos aquests han estat molt baixos. Els valors horaris màxims
assolits han estat compresos entre 2 µg/m3 i 18 µg/m3, i els màxims diaris entre 1
µg/m3 i 7 µg/m3, segons l’indret de la campanya. Valors que són molt inferiors als
valors límits legislats de 350 µg/m3 i de 125 µg/m3 respectivament.
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Avaluació de l’SH2

Gràfica 20: Valors semihoraris SH2 - Can Canut

Gràfica 21: Valors semihoraris SH2 - Assecat de Llots

Gràfica 22: Valors semihoraris SH2 - Planta Compostatge

Gràfica 23: Valors semihoraris SH2 - Incineradora

Dels quatre diferents indrets de la
campanya l’únic que podria mostrar valors
d’immissió relativament elevats d’SH2 era
el situat a les immediacions de la planta
d’assecat de llots de depuradora. Tant a les
gràfiques de valors trentaminutals, com a
la gràfica resum s’observa clarament la
influència de la planta d’assecat de llots
en els valors d’immissions, essent aquests
Gràfica 24
molt més elevats que als altres indrets
on s’ha efectuat la present campanya. Els valors trentaminutals màxims han estat
compresos entre 4 µg/m3 i 53 µg/m3 i els valors diaris màxims entre 1 µg/m3 i 17 µg/
m3. En els dos casos els valors més elevats es corresponen amb la campanya a Assecat
de Llots, però es mantenen significativament inferiors als permesos en la legislació
actualment vigent de 100 µg/m3 (valor trentamintual màxim) i 40 µg/m3 (valor
diari màxim), valors recollits en la disposició transitòria única del R. D. 102/2011, i
recuperats de l’Annex I del Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que es desenvolupa
la Llei 38/1972.
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A la pàgina següent es mostra la relació entre els valors d’immissió, l’hora del dia
i la direcció del vent on s’aprecia clarament la influència de la planta d’assecat de
llots en els valors d’immissió, encara que aquests mostren una certa component nord
durant la campanya d’Assecat de Llots que només es pot explicar si es consideren les
emissions difuses provinents dels diferents abocadors presents a la zona. Com ja s’ha
comentat en altres ocasions, la falta de dades de direcció del vent de component est
impedeix efectuar una valoració més efectiva de la possible influència de la planta
d’assecat de llots sobre l’entorn de Can Canut, encara que aquesta, i amb les dades
obtingues, sembli baixa o molt baixa.
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Imatge 6
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Avaluació de l’O3

Gràfica 25: Valors octohoraris O2 - Can Canut

Gràfica 26: Valors octohoraris O2 - Assecot de Llots

Gràfica 27: Valors octohoraris O2 - Planta Compostatge

Gràfica 28: Valors octohoraris O2 - Incineradora

A diferència d’altres contaminats, l’ozó
no és un contaminant primari emès
directament a l’atmosfera per causes
antropogèniques, sinó que es genera per
influència de la radiació solar sobre les
emissions d’altres compostos anomenats
precursors de l’ozó, que tant poden tenir
un origen antropogènic com natural. Els
nivells d’immissió d’ozó mostren un elevat
Gràfica 29
caràcter estacional on l’ozó assoleix el
seus valors més elevats entre els mesos de maig a setembre degut a l’elevada influència
de la radiació solar en la seva formació a partir dels precursors. Els gràfics anteriors
mostren els valors octohoraris assolits durant la realització de les campanyes i un
resum de les dades obtingudes. Pel que fa referència a les campanyes a Can Canut
i Planta de Compostatge, al ser efectuades durant els mesos de tardor i hivern, no
s’esperaven elevats valors d’ozó.
La campanya a Assecat de Llots s’inicià a l’hivern de 2012 i no va finalitzar fins finals
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de la primavera del mateix any. Durant aquesta campanya sí que s’esperava observar
una gradual elevació dels valors d’O3 a mida que van en augment tant la intensitat de
la llum solar com l’emissió de precursors naturals per part de la vegetació de l’entorn.
Aquesta gradual elevació no s’observa en els resultats obtinguts. Les causes d’aquests
anormalment baixos valors d’O3 són desconegudes i no es poden explicar per motiu de
possibles emissions d’NOx per part de les instal·lacions de tractament de residus o de
producció d’energia elèctrica degut a que, tal i com s’ha explicat en l’apartat relatiu
a l’NO2, aquest presenta valors d’immissió baixos o molt baixos en les immediacions
dels indrets on s’ha efectuat la campanya.
La campanya efectuada a la incineradora, durant la primavera i l’inici de l’estiu de
2013, sí que mostra l’habitual augment de valors d’immissió d’O3, amb un màxim
octohorari de 137 µg/m3 i dues superacions del valor objectiu per a la protecció de la
salut.
CONCLUSIONS
Les conclusions generals sobre els resultats obtinguts són les següents:
no s’han registrat valors elevats d’SO2, NO2 i O3
pel que fa referència a l’SH2 només a la campanya a la planta d’assecat de llots s’han
trobat valors una mica més elevats de l’habitual, però dins els marges establerts en la
legislació actual
respecte a l’NH3 sí que s’han mesurat valors alts o molt alts, si es comparen amb els
valors mesurats d’NH3 a altres campanyes (per exemple, les campanyes efectuades a
la via de cintura de Palma varen assolir valors anuals entre 4 i 6 µg/m3 1) o amb valors
de campanyes de tubs passius (3 µg/m3 a Palma 2)
la correlació de les dades d’immissió obtingudes amb les dades de direcció del vent
posa de manifest que les activitats de tractament de residus a les instal·lacions de Son
Reus donen valors baixos o molt baixos d’SO2 i NO2 dins la pròpia zona 1 a Son Reus
la mateixa correlació citada anteriorment sí que relaciona els valors d’immissió d’NH3
i SH2 amb la planta d’assecat de llots de depuradora present en la zona, amb valors
molt elevats en el cas de l’amoníac
Palma, 23 de setembre de 2013
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI
NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA D’AGRICULTURA,
MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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Informació addicional sobre altres campanyes:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=27998
2
Informació sobre la campanya de tubs passius a Palma:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI158756&id=158756
1
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TAULA RESUM – CAN CANUT
Contaminant

Paràmetre

Valor de
referència

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

11 µg/m3 (mh)

7 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

5 µg/m3 (md)

5 µg/m3



Excel·lent

Valor de referència
trentaminutal

100 µg/m3

8 µg/m3 (mt)

no s’aplica



Excel·lent

Valor de referència
diari

40 µg/m3

2 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

51 µg/m3 (mh)

36 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

9 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor diari recomanat
per a la protecció de la
vegetació (OMS) 1

270 µg/m3

30 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor anual recomanat
per a la protecció de la
vegetació (OMS) 1

8 µg/m3

8 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

68 µg/m3 (mo)

59 µg/m3



Bona

Qualitat aire

SO2

SH2

NO2

NH3

PM10

O3

Taula 2: mt: màxim trentaminutal; mh: màxim horari; md: màxim diari; mo: màxim octohorari; m: mitjana
1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf
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TAULA RESUM – ASSECAT DE LLOTS
Contaminant

Paràmetre

Valor de
referència

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

18 µg/m3 (mh)

10 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

7 µg/m3 (md)

7 µg/m3



Excel·lent

Valor de referència
trentaminutal

100 µg/m3

53 µg/m3 (mt)

no s’aplica



Bona

Valor de referència
diari

40 µg/m3

17 µg/m3 (md)

no s’aplica



Bona

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

54 µg/m3 (mh)

42 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

10 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor diari recomanat
per a la protecció de la
vegetació (OMS) 1

270 µg/m3

48 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor anual recomanat
per a la protecció de la
vegetació (OMS) 1

8 µg/m3

16 µg/m3 (m)

no s’aplica



Dolenta

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

98 µg/m3 (mo)

79 µg/m3



Bona

Qualitat aire

SO2

SH2

NO2

NH3

PM10

O3

Taula 3: mt: màxim trentaminutal; mh: màxim horari; md: màxim diari; mo: màxim octohorari; m: mitjana
1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf
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TAULA RESUM – PLANTA DE COMPOSTATGE
Contaminant

Paràmetre

Valor de
referència

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

12 µg/m3 (mh)

7 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

6 µg/m3 (md)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor de referència
trentaminutal

100 µg/m3

4 µg/m3 (mt)

no s’aplica



Excel·lent

Valor
diari

40 µg/m3

3 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

29 µg/m3 (mh)

22 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

6 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor diari recomanat
per a la protecció de la
vegetació (OMS) 1

270 µg/m3

23 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor anual recomanat
per a la protecció de la
vegetació (OMS) 1

8 µg/m3

8 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

77 µg/m3 (mo)

72 µg/m3



Bona

Qualitat aire

SO2

SH2
de

referència

NO2

NH3

PM10

O3

Taula 4: mt: màxim trentaminutal; mh: màxim horari; md: màxim diari; mo: màxim octohorari; m: mitjana
1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf
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TAULA RESUM – INCINERADORA
Contaminant

Paràmetre

Valor de
referència

Valor registrat

Percentil

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

2 µg/m3 (mh)

2 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

1 µg/m3 (md)

1 µg/m3



Excel·lent

Valor de referència
trentaminutal

100 µg/m3

5 µg/m3 (mt)

no s’aplica



Excel·lent

Valor
diari

40 µg/m3

<1 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

65 µg/m3 (mh)

47 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

11 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor diari recomanat
per a la protecció de la
vegetació (OMS) 1

270 µg/m3

25 µg/m3 (md)

no s’aplica



Excel·lent

Valor anual recomanat
per a la protecció de la
vegetació (OMS) 1

8 µg/m3

8 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

137 µg/m3 (mo)

117 µg/m3



Regular

Qualitat aire

SO2

SH2
de

referència

NO2

NH3

PM10

O3

Taula 5: mt: màxim trentaminutal; mh: màxim horari; md: màxim diari; mo: màxim octohorari; m: mitjana
1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf
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Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta

Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor mitjà assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant Paràmetre

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

O3
Taula 6

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
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en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL CALVIÀ
(del 4 al 29 de novembre de 2013)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada, situades als voltants dels principals focus
contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.)
mostren en aquesta.

Imatge 1

A més, la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.
La present campanya, efectuada per
la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic
durant el mes de novembre de 2013 al
nucli urbà de Calvià, s’ha realitzat amb
la finalitat d’avaluar l’impacte que les
diverses activitats antropogèniques de
l’entorn mostren en la qualitat de l’aire
de la ciutat de Calvià.

Imatge 2
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El municipi de Calvià forma part de la comarca de Serra de Tramuntana. La Serra de
Tramuntana ja ha estat objecte d’altres campanyes de seguiment de la qualitat de
l’aire: Port de Sóller1, efectuada entre els mesos de setembre a desembre de 2007 amb
la finalitat d’avaluar l’efecte de l’activitat portuària; Monestir de Lluc2 a Escorca, de
juliol a setembre de 2008, amb la finalitat d’avaluar l’impacte del trànsit de vehicles i
Cases de Menut3 també al municipi d’Escorca, durant els mesos de maig a setembre
de 2011, amb la finalitat d’avaluar els nivells de fons rural de la Serra de Tramuntana.
La present campanya a Calvià és la primera realitzada a la comarca amb la finalitat de
registrar els nivells d’immissió d’una zona típicament urbana. És important senyalar
que la Serra de Tramuntana va ser declarada durant l’any 2011 Patrimoni Mundial
per la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural.
A les imatges 3 i 4 es pot comprovar la situació de l’estació durant la realització de
la campanya pel que fa referència als criteris de microimplantació, a la primera de
les imatges, i de macroimplantació, a la segona imatge. Es pot comprovar tant per
que fa referència a la microimplantació com a la macroimplantació, la única font
emissora a tenir en consideració és el trànsit de vehicles per les carreteres Ma‑1014,
Ma-1015 i Ma-1016.

Imatge 3: Situació de la unitat mòbil durant la campanya. Microimplantació.
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Imatge 4: Situació de la unitat mòbil durant la campanya. Macroimplantació.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

L’SO2 es forma principalment en
processos de combustió de
carbó i fuel-oil. El transit de
vehicles pesants pot ser causa de
nivells elevats d’SO2 a l’aire
ambient en un indret urbà no
industrial, com és el cas de la
campanya.

A la gràfica 1 es representen els
valors horaris d’SO2 registrats
durant el transcurs de la
campanya. Com s’aprecia els
Gràfica 1: Valors horaris SO2
valors han estat significativament
inferiors al valor horari per a la protecció de la salut, fixat en 350 µg/m3 (totes les
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referències legislatives han estat agafades del R. D. 102/2011). Com era d’esperar
segons els criteris de micro i macro implantació explicats amb anterioritat, no
s’aprecia influència de cap activitat antropogènica emissora d’SO2 en l’indret de la
campanya. El valor horari màxim registrat ha estat d’10 µg/m3 i el valor diari màxim
de 6 µg/m3.
Diòxid de nitrogen (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma
per l’oxidació del nitrogen atmosfèric en diversos processos
de combustió en condicions de
temperatura i pressió molt elevades.
A la gràfica 2 es mostren els
valors horaris de diòxid de
nitrogen (NO2) assolits durant la
campanya.

Aquests valors s’han mantingut
molt baixos i significativament
Gràfica 2: Valors horaris NO2
inferiors als 200 µg/m3 fixats en
la legislació com a valor límit horari per a la protecció de la salut, amb un valor màxim
horari de 34 µg/m3. El valor horari mig ha estat de 7 µg/m3.
Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles
partícules de diàmetre inferior a
les 10 µm. Aquest contaminant
mostra diversos orígens. D’una
banda tenim un origen causat
per activitats antropogèniques:
combustió incompleta de carburants, activitats de construcció
i demolició, activitats agrícoles,
pedreres, etc. D’altra banda
tenim partícules en suspensió
d’origen natural com per exemple
Gràfica 3: Valors diaris PM10
episodis d’intrusió de pols sahariana formats per arena d’origen saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens
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naturals causants de partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es mostren les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar no s’assoleix cap superació del límit diari per a la protecció
de la salut, establert en 50 µg/m3, amb un valor diari màxim de 23 µg/m3. El valor
mig registrat ha estat d’11 µg/m3, inferior als 40 µg/m3 que fixa en la actualitat la
legislació com límit anual per a la protecció de la salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats
contaminants secundaris, és a
dir, és un contaminant format
per l’acció de la llum solar i la
temperatura sobre altres contaminats que reben el nom de
precursors de l’ozó. El precursor
d’origen antropogènic quantitativament més important és el
diòxid de nitrogen, encara que
existeixen molts composts orgànics no saturats utilitzats
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
habitualment com additius en
combustibles, dissolvents pintures, etc. que també mostren activitat precursora. A
més dels precursors d’origen antropogènic també existeixen molts precursors naturals
d’ozó, la majoria d’ells són composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos
majoritàriament durant la primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya s’han registrat valors molt moderats d’O3, amb un
valor màxim de 92 µg/m3. Tampoc no s’han registrat superacions dels llindars horaris
d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3), amb un valor horari màxim de 94
µg/m3. Aquests valors tant moderats són els habituals per a un indret urbà en època
de tardor.
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Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni mostra el
seu principal origen en la
combustió incompleta (en condicions de dèficit d’oxigen) de
combustibles tant per part de
vehicles automòbils com en
calderes de calefacció. Com es
pot comprovar a la gràfica
adjunta, els nivells octohoraris
assolits durant la campanya han
estat molt inferiors als 10 mg/m3
fixats com a valor límit per a la
protecció de la salut en la
legislació, amb un valor octohorari màxim d’1,3 mg/m3.

Gràfica 5: Valors octohoraris CO

CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• L’entorn urbà de Calvià mostra en general una excel·lent qualitat de l’aire.
• Avaluant els valors assolits dels diferents contaminants estudiats, s’han registrat
valors molt baixos d’SO2, NO2, PM10 i CO, i moderadament baixos d’O3. Tots
els valors registrats en els contaminants citats han estat significativament
inferiors als nivells fixats en la legislació vigent. No s’ha registrat cap superació
de cap paràmetre legislativament establert.
Palma, 15 de juliol de 2014.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

10 µg/m3 (Mh)

8 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

6 µg/m3 (Md)

6 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

34 µg/m3 (Mh)

32 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

7 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

23 µg/m3 (Md)

15 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

11 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

92 µg/m3 (Mo)

86 µg/m3



Regular

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/
m3

1,3 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut*

5,0 µg/m3

SO2

NO2

PM10

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana
*
Encara que per motius tècnics no es disposa de dades d’immissió, tenint en consideració les diferents activitats
antropogèniques a l’entorn de la campanya es troba altament improbable cap superació dels nivells legislatius
establerts i una qualitat de l’aire que es podria qualificar d’exel·lent

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE
UNITAT MÒBIL Poliesportiu Prínceps d’Espanya
(de l’1 d’abril al 18 de juny de 2014)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.)
mostren en aquesta.

Imatge 1

A més, la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.
La present campanya, efectuada per
la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic des
del mes d’abril al mes de juny de 2014
al Poliesportiu Prínceps d’Espanya,
s’ha realitzat amb la finalitat d’avaluar
l’impacte que les diverses activitats

Imatge 2
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antropogèniques de l’entorn mostren en la qualitat de l’aire al polígon industrial de
Son Castelló.
El Polígon Industrial de Son Castelló es troba a la ciutat de Palma. En l’actualitat
és el polígon industrial més important de les Illes Balears juntament amb el polígon
de Can Valero. Va ser inaugurat el 3 de novembre de 1967. Té una superfície de
2.300.000 metres quadrats, en uns terrenys pràcticament plans, en els quals s’han
assentat aproximadament unes 1200 empreses de serveis, comercials i industrials,
així com organismes oficials. La present campanya té la finalitat de registrar els nivells
d’immissió d’una zona típicament industrial i comercial.
A les imatges 3 i 4 es pot comprovar la situació de l’estació durant la realització de la
campanya pel que fa referència als criteris de microimplantació, a la primera de les
imatges, i de macroimplantació, a la segona imatge. Es pot comprovar tant pel que
fa referència a la microimplantació com a la macroimplantació, les fonts emissores
a tenir en consideració són les activitats industrial i comercial, així com el trànsit de
vehicles.

Imatge 3: Situació de la unitat mòbil durant la campanya. Microimplantació.
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Imatge 4: Situació de la unitat mòbil durant la campanya. Macroimplantació.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

L’SO2 es forma principalment en
processos de combustió de carbó i fuel-oil. El trànsit de vehicles
pesants pot ser causa de nivells
elevats d’SO2 a l’aire ambient en
un indret comercial i industrial,
com és el cas de la campanya.

A la gràfica 1 es representen els
valors horaris d’SO2 registrats durant el transcurs de la campanya.
Com s’aprecia els valors han
estat significativament inferiors
Gràfica 1: Valors horaris SO2
al valor horari per a la protecció
de la salut, fixat en 350 µg/m3.Totes les referències legislatives són les establertes
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al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat del aire,
publicat al BOE número 25 de 29 de gener de 2011. Segons els criteris de micro i macro
implantació explicats amb anterioritat, la zona és industrial i comercial, s’aprecien
valors més elevats que a la resta de l’illa, derivats de l’activitat antropogènica emissora
d’SO2 en l’indret de la campanya. El valor horari màxim registrat ha estat de 24 µg/m3
i el valor diari màxim de 11 µg/m3. En el mateix període, a l’estació urbana de trànsit
de referència (Foners) el valor horari màxim registrat ha estat de 24 µg/m3 i el valor
diari màxim ha estat de 9 µg/m3.
Diòxid de nitrogen (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma
per l’oxidació del nitrogen atmosfèric en diversos processos
de combustió en condicions de
temperatura i pressió molt elevades.
A la gràfica 2 es mostren els
valors horaris de diòxid de
nitrogen (NO2) assolits durant la
campanya.

Aquests valors són els corresponents al trànsit propi de
zones industrials i comercials,
3
i significativament inferiors als 200 µg/m fixats en la legislació com a valor límit
horari per a la protecció de la salut, amb un valor màxim horari de 104 µg/m3. El valor
horari mig ha estat de 16 µg/m3. En el mateix període, a l’estació urbana de trànsit de
referència (Foners) el valor màxim horari ha estat de 146 µg/m3 i el valor horari mig
ha estat de 34 µg/m3.
Gràfica 2: Valors horaris NO2
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Partícules en suspensió (PM10)
S’anomenen PM10 a aquelles
partícules de diàmetre inferior a
les 10 µm. Aquest contaminant
mostra diversos orígens. D’una
banda tenim un origen causat
per activitats antropogèniques:
combustió incompleta de carburants, activitats de construcció
i demolició, activitats agrícoles,
pedreres, etc. D’altra banda
tenim partícules en suspensió
d’origen natural com per exemple
Gràfica 3: Valors diaris PM10
episodis d’intrusió de pols sahariana formats per arena d’origen saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens
naturals causants de partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es mostren les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar hi ha una superació del valor límit diari per a la protecció de
la salut, establert en 50 µg/m3, amb un valor diari màxim de 51 µg/m3 el dia 21 de
maig, coincidint amb un episodi natural d’intrusió de pols sahariana detectat a totes
les estacions de Mallorca. El valor mig registrat ha estat de 20 µg/m3, inferior als
40 µg/m3 que fixa en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la
salut.
Ozó (O3)
L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és
un contaminant format per
l’acció de la llum solar i la temperatura sobre altres contaminats
que reben el nom de precursors
de l’ozó. El precursor d’origen
antropogènic quantitativament
més important és el diòxid de
nitrogen, encara que existeixen
molts composts orgànics no
saturats utilitzats habitualment
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
com additius en combustibles,
dissolvents, pintures, etc. que també mostren activitat precursora. A més dels
precursors d’origen antropogènic també existeixen molts precursors naturals d’ozó,
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la majoria d’ells són composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament
durant la primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya s’ha registrat una superació del valor objectiu
d’O3, amb un valor màxim octohorari de 121 µg/m3. No s’han registrat superacions
dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3), amb un valor
horari màxim de 124 µg/m3. Aquests són els habituals per a un indret industrial en
època primaveral.
Monòxid de carboni i benzè
No s’han dut a terme mesuraments d’aquests contaminants.
CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
• L’entorn industrial del Polígon de Son Castelló mostra, en general, una bona
qualitat de l’aire.
• Avaluant els valors assolits dels diferents contaminants estudiats, s’han registrat
valors acceptables d’SO2, NO2, PM10 i CO, i d’O3. Tots els valors registrats en
els contaminants citats han estat significativament inferiors als nivells fixats
en la legislació vigent. S’han registrat una superació del valor límit diari per a
la protecció de la salut de PM10, causada per un episodi natural d’intrusió de
pols sahariana detectat a totes les estacions de Mallorca, i una superació del
valor objectiu per a la protecció de la salut humana d’O3. La qualificació de la
qualitat de l’aire al Polígon Industrial de Son Castelló durant aquests mesos
primaverals és de bona, excepte l’ozó que podem qualificar de regular, encara
que amb uns valors habituals per aquesta època de l’any.
Palma, 10 de desembre de 2014.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

24 µg/m3 (Mh)

19 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

11 µg/m3 (Md)

10 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

104 µg/m3 (Mh)

90 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

16 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

51 µg/m3 (Md)

27 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

20 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

121 µg/m3 (Mo)

103 µg/m3



Regular

CO

Valor límit per a la 10,0 mg/m3
protecció de la salut

Sense dades

no s’aplica

Valor límit anual per a
la protecció de la salut*

Sense dades

no s’aplica

SO2

NO2

PM10

Benzè

5,0 µg/m3

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL Son Servera
(del 19 de juny al 28 d’agost de 2014)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
Imatge 1

demolició, ports i aeroport, etc.) mostren en aquesta.
A més, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori disposa d’una estació
mòbil de control i mesura de diferents contaminants atmosfèrics amb la finalitat de
poder desenvolupar campanyes estacionals en indrets de la geografia de l’arxipèlag
balear que no disposin d’estacions fixes de seguiment de la qualitat de l’aire.
La present campanya, efectuada per la
Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic
des del mes de juny al mes d’agost de
2014 al municipi de Son Servera, s’ha
realitzat amb la finalitat de conèixer
com la construcció de la via de
circumval·lació del nucli urbà de Son
Servera ha afectat a la qualitat de l’aire
a l’haver disminuït el trànsit de vehicles
per l’interior del poble. Al final de
l’informe es compararan les dades de
la campanya duta a terme a l’estiu de
2007 respecte a les dades obtingudes

Imatge 2
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en la d’estiu de 2014. El terme municipal de Son Servera té una superfície de 42,56
km² i l’altitud del seu nucli més elevat és de 103 m. El terme municipal està format per
diversos nuclis urbans:
• Son Servera: nucli principal. És on estan ubicats la majoria d’edificis i
instal·lacions municipals, i és on s’ha instal·lat l’estació mòbil.
• Cala Millor: zona eminentment turística, amb un gruix important de residents
fixos. És zona d’oci i compres, i destaquen entre els seus millors atributs una
passejada marítima vorejant la platja i zones lúdiques i de trobada com la
Plaça Mallorca.
• Cala Bona: port pesquer tradicional vorejat per remodelats establiments
hotelers, botigues i residències.
• Port Verd, Port Nou, Port Vell i Costa des Pins: zones sobretot residencials.
A les imatges 3 i 4 es pot comprovar la situació de l’estació durant la realització de la
campanya pel que fa referència als criteris de microimplantació, a la primera de les
imatges, i de macroimplantació, a la segona imatge. Es pot comprovar tant pel que
fa referència a la microimplantació com a la macroimplantació, les fonts emissores
a tenir en consideració són les activitats comercials del nucli urbà, així com el trànsit
de vehicles.

Plaça Nova

Imatge 3: Situació de la unitat mòbil durant la campanya. Microimplantació.
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Imatge 4: Situació de la unitat mòbil durant la campanya. Macroimplantació. Es marca en vermell la nova via
de circumval·lació de la població.
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AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

L’SO2 es forma principalment en
processos de combustió de carbó i
fuel-oil. El trànsit de vehicles pesants
pot ser causa de nivells elevats d’SO2
a l’aire ambient a un indret urbà amb
repartiment de mercaderies, com és
el cas de la campanya.

SO2 - valors horaris
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A la gràfica 1 es representen els
valors horaris d’SO2 registrats durant el transcurs de la campanya.

Gràfica 1: Valors horaris SO2

Com s’aprecia els valors han estat sig-nificativament inferiors al valor horari per a
la protecció de la salut, fixat en 350 µg/m3.Totes les referències legislatives són les
establertes al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat
del aire, publicat al BOE número 25 de 29 de gener de 2011. Segons els criteris de micro
i macro implantació explicats amb anterioritat, la zona és urbana, i no s’aprecien
valors més elevats que a la resta de l’illa, en l’indret de la campanya. El valor horari
màxim registrat ha estat de 10 µg/m3 i el valor diari màxim de 8 µg/m3.
Diòxid de nitrogen (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric en
diversos processos de combustió en
condicions de temperatura i pressió
molt elevades.
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NO2 - valors horaris

A la gràfica 2 es mostren els valors
horaris de diòxid de nitrogen (NO2)
assolits durant la campanya.

Aquests valors són els corresponents
al trànsit propi de zones urbanes, i
significativament inferiors als 200
Gràfica 2: Valors horaris NO2
µg/m3 fixats en la legislació com a
valor límit horari per a la protecció de la salut, amb un valor màxim horari de 42
µg/m3. El valor horari mig ha estat de 8 µg/m3.
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Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles
partícules de diàmetre inferior a les
60
10 µm. Aquest contaminant mostra
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25
antropogèniques: combustió incom20
15
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10
5
construcció i demolició, activitats
0
agrícoles, pedreres, etc. D’altra
banda tenim partícules en suspensió
d’origen natural com per exemple
Gràfica 3: Valors diaris PM10
episodis d’intrusió de pols sahariana
formats per arena d’origen saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens naturals
causants de partícules són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
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En la gràfica 3 es mostren les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar hi ha una superació del valor límit diari per a la protecció de la
salut, establert en 50 µg/m3, amb un valor diari màxim de 56 µg/m3 el dia 3 de juliol,
coincidint amb un episodi natural d’intrusió de pols sahariana detectat a totes les
estacions de Mallorca. El valor mig registrat ha estat de 25 µg/m3, inferior als 40
µg/m3 que fixa en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la
salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és un
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Gràfica 4: Valors octohoraris O3
en combustibles, dissolvents, pintures, etc. que també mostren activitat precursora. A més dels precursors d’origen
antropogènic també existeixen molts precursors naturals d’ozó, la majoria d’ells són
composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament durant la
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primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya no s’ha registrat cap superació del valor objectiu
d’O3, amb un valor màxim octohorari de 116 µg/m3. No s’han registrat superacions
dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3), amb un valor
horari màxim de 121 µg/m3. Aquests són els valors habituals per a un indret urbà en
època d’estiu.
Monòxid de carboni i benzè
No s’han dut a terme mesuraments d’aquests contaminants.
CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
L’entorn urbà de Son Servera mostra, en general, una excel·lent qualitat de l’aire.
Avaluant els valors assolits dels diferents contaminants estudiats, s’han registrat
valors molt acceptables d’SO2, NO2, PM10 i CO, i d’O3. Tots els valors registrats en
els contaminants citats han estat significativament inferiors als nivells fixats en la
legislació vigent. S’ha registrat una superació del valor límit diari per a la protecció de
la salut de PM10, causada per un episodi natural d’intrusió de pols sahariana detectat
a totes les estacions de Mallorca. La qualificació de la qualitat de l’aire a l’entorn
urbà de Son Servera durant aquests mesos d’estiu és d’excel·lent, excepte l’ozó que
podem qualificar de regular, encara que amb uns valors habituals per aquesta època
de l’any.
Comparant les dades dels contaminants derivats del trànsit, es pot observar clarament
com la construcció de la via de circumval·lació ha reduït el volum de vehicles i ha
contribuït a millorar la qualitat de l’aire al nucli urbà. Les taules resum, tant de la
campanya de 2014 com la del 2007, s’adjunten a continuació.
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Palma, 6 de maig de 2015.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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TAULA RESUM SON SERVERA 2014
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

10* µg/m3 (Mh)

8* µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

125 µg/m3

8* µg/m3 (Md)

7* µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

42 µg/m3 (Mh)

40 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

8 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per a
la protecció de la salut

50 µg/m3

56 µg/m3 (Md)

37 µg/m3



Regular

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

25 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

116 µg/m3 (Mo)

97 µg/m3



Regular

CO

Valor límit per a la
protecció de la salut

10,0 mg/m3

Sense dades

no s’aplica

Benzè

Valor límit anual per
a la protecció de la
salut*

5,0 µg/m3

Sense dades

no s’aplica

SO2

NO2

PM10

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana
* Els valors mesurats de SO2 són tan baixos que es troben als voltants del límit de detecció de l’equip i es
corresponen amb el valor de línia base durant la campanya.
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TAULA RESUM SON SERVERA 2007
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

4* µg/m3 (Mh)

3* µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

1* µg/m3 (Md)

1* µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

76 µg/m3 (Mh)

72 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

16 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

81 µg/m3 (Md)

68 µg/m3



Dolenta

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

43 µg/m3 (m)

no s’aplica



Dolenta

O3

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

159 µg/m3 (Mo)

111 µg/m3



Regular

CO

Valor límit per a la 10,0 mg/m3
protecció de la salut

1,0 mg/m3 (Mo)

no s’aplica



Excel·lent

0,7 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

SO2

NO2

PM10

Benzè

Valor límit anual per a
la protecció de la salut*

5,0 µg/m3

Taula 2: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana
* Els valors mesurats de SO2 són tan baixos que es troben als voltants del límit de detecció de l’equip i es
corresponen amb el valor de línia base durant la campanya.

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 3

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL Platja de Muro
(del 14 d’octubre al 8 de desembre de 2014)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que
algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.)
mostren en aquesta.
A més, la Conselleria disposa d’una
estació mòbil de control i mesura de
diferents contaminants atmosfèrics
amb la finalitat de poder desenvolupar
campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no
disposin d’estacions fixes de seguiment
de la qualitat de l’aire.

Imatge 1

La present campanya, efectuada per aquesta Direcció General des del mes d’octubre
al mes de desembre de 2014 al municipi de Muro, com a part de la vigilància de les
emissions de la Central Tèrmica d’Alcúdia. Aquesta campanya serveix per completar
la vigilància contínua que es realitza des de les estacions de s’Albufera, Sa Pobla, Can
Llompart i Port d’Alcúdia. El terme municipal de Muro és a la comarca del Pla de
Mallorca i comprèn dos nuclis poblacionals diferents: Muro i la Platja de Muro. La
trobem a 45 km de la capital de l’illa. El municipi té una extensió de 58.61 km2 i una
població de 6.808 habitants i compta amb l’Albufera de Muro avui convertida en
parc natural. De fet, un important tram de la platja ha estat preservat en el seu estat
natural, a causa de la qualitat paisatgística de la zona: el “Parc Natural
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de s’Albufera” i la zona protegida de
“Sa Comuna de Muro”, ambdós considerats Reserves biològiques.
La Unitat Mòbil s’ha instal·lat dins
el nucli urbà de Platja de Muro, a les
oficines de l’Ajuntament, a prop de
l’avinguda principal, de manera que
igualment es mesura la influència
d’aquesta avinguda sobre la qualitat
de l’aire.

Imatge 2

Estació fixa Alcúdia
Estació fixa
Can Llompart
Central
Tèrmica

Unitat Mòbil
Estació fixa
Albufera

Imatge 3: Situació de la Unitat Mòbil respecte de la Central Tèrmica i de la resta d’estacions fixes.
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Unitat Mòbil

Imatge 4: Situació de la Unitat Mòbil respecte de l’avinguda principal. Situació de la Unitat Mòbil respecte de
l’avinguda principal.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

L’SO2 es forma principalment en processos de combustió de carbó i fueloil. Les centrals de producció d’energia
elèctrica, l’activitat portuària i el
trànsit de vehicles pesants poden ser
causa de nivells elevats d’SO2 a l’aire.
A la gràfica 1 es representen els
valors horaris d’SO2 registrats
durant el transcurs de la campanya.
Com s’aprecia els valors han estat
significativament inferiors al valor
horari per a la protecció de la salut,

Gràfica 1: Valors horaris SO2
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fixat en 350 µg/m3.Totes les referències legislatives són les establertes al Reial Decret
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat del aire, publicat al BOE
número 25 de 29 de gener de 2011. Segons els criteris de micro i macro implantació
explicats amb anterioritat, la zona és urbana, i no s’aprecien valors més elevats que a
la resta de l’illa, en l’indret de la campanya. El valor horari màxim registrat ha estat de
17 µg/m3 i el valor diari màxim de 11 µg/m3.
Diòxid de nitrogen (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric en
diversos processos de combustió en
condicions de temperatura i pressió
molt elevades.
A la gràfica 2 es mostren els valors
horaris de diòxid de nitrogen (NO2)
assolits durant la campanya.

Aquests valors són els corresponents
al trànsit propi de zones urbanes, i
Gràfica 2: Valors horaris NO2
significativament inferiors als 200
3
µg/m fixats en la legislació com a valor límit horari per a la protecció de la salut, amb
un valor màxim horari de 32 µg/m3. El valor horari mig ha estat de 8 µg/m3.
Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles partícules
de diàmetre inferior a les 10 µm.
Aquest contaminant mostra diversos
orígens. D’una banda tenim un origen
causat per activitats antropogèniques:
combustió incompleta de carburants,
activitats de construcció i demolició,
activitats agrícoles, pedreres, etc.
D’altra banda tenim partícules en
suspensió d’origen natural com per
exemple episodis d’intrusió de pols
Gràfica 3: Valors diaris PM10
sahariana formats per arena d’origen
saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens naturals causants de partícules són la
resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
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En la gràfica 3 es mostren les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar hi ha varies superacions del valor límit diari per a la protecció de
la salut, establert en 50 µg/m3, amb un valor diari màxim de 95 µg/m3 el dia 29 de
novembre, coincidint totes elles amb episodis naturals d’intrusió de pols sahariana
detectades a totes les estacions de Mallorca. El valor mig registrat ha estat de 35 µg/
m3, inferior als 40 µg/m3 que fixa en la actualitat la legislació com límit anual per a la
protecció de la salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és un
contaminant format per l’acció de la
llum solar i la temperatura sobre altres
contaminats que reben el nom de
precursors de l’ozó. El precursor
d’origen antropogènic quantitativament més important és el diòxid de
nitrogen, encara que existeixen molts
composts orgànics no saturats
utilitzats habitualment com additius
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
en combustibles, dissolvents, pintures,
etc. que també mostren activitat precursora. A més dels precursors d’origen
antropogènic també existeixen molts precursors naturals d’ozó, la majoria d’ells són
composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament durant la
primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya no s’ha registrat cap superació del valor objectiu
d’O3, amb un valor màxim octohorari de 96 µg/m3. No s’han registrat superacions
dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3), amb un valor
horari màxim de 101 µg/m3. Aquests són els valors habituals per a un indret urbà en
època de tardor.
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CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
L’entorn de Platja de Muro mostra, en general, una excel·lent qualitat de l’aire.
Avaluant els valors assolits dels diferents contaminants estudiats, s’han registrat
valors molt acceptables d’SO2, NO2, PM10 i d’O3. Tots els valors registrats en els
contaminants citats han estat significativament inferiors als nivells fixats en la legislació
vigent. S’han registrat superacions del valor límit diari per a la protecció de la salut de
PM10, causades per episodis naturals d’intrusió de pols sahariana detectades a totes
les estacions de Mallorca. La qualificació de la qualitat de l’aire a l’entorn de Platja
de Muro durant aquests mesos de tardor és d’excel·lent, excepte l’ozó que podem
qualificar de bo, encara que amb uns valors habituals per aquesta època de l’any.
Un cop estudiada la influència de la Central Tèrmica no s’aprecien diferències
rellevants en la contaminació quan el vent prové de la mateixa. Sí que es detecta
un petit augment en la concentració de SO2 i d’O3 quan el vent prové de la Central i
de l’interior de l’illa, mentre que els NO2 i les PM10 són superiors quan el vent prové
de l’avinguda i la mar, segurament degut al trànsit de vehicles i a l’aerosol marí
respectivament.
Palma, 21 d’agost de 2015.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I CANVI
CLIMÀTIC, CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT, GOVERN BALEAR.

446

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

TAULA RESUM PLATJA DE MURO 2014
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

17 µg/m3 (Mh)

13 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

11 µg/m3 (Md)

11 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

32 µg/m3 (Mh)

25 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

8 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

95 µg/m3 (Md)

64 µg/m3



Dolenta

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

35 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

96 µg/m3 (Mo)

76 µg/m3



Bona

SO2

NO2

PM10

O3

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant Paràmetre

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de la
salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL Sa Granja (antiga seu de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Territori)
(del 10 de desembre de 2014 al 29 d’abril de 2015)
INTRODUCCIÓ

Imatge 2

La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
Imatge 1
focus contaminants de l’illa i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència d’algunes activitats antropogèniques (trànsit de vehicles,
producció d’energia elèctrica, activitats de construcció i demolició, ports i aeroport,
etc.).
A més, la Conselleria disposa d’una estació mòbil de control i mesura de diferents
contaminants atmosfèrics per desenvolupar campanyes estacionals en indrets de la
geografia de l’arxipèlag balear que no disposin d’estacions fixes de seguiment de la
qualitat de l’aire.
La present campanya, efectuada per aquesta Direcció General des del mes de desembre
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de 2014 al mes d’abril de 2015 al municipi de Palma, té com objectiu mesurar la
qualitat de l’aire d’una de les entrades de major trànsit de vehicles de la ciutat de
Palma, el carrer Eusebi Estada. Els mesuraments es duen a terme en el tram comprès
entre el polígon industrial de Son Castelló i el propi nucli urbà de Palma.
La Unitat Mòbil s’ha instal·lat dins els terrenys de Sa Granja, antiga seu de la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Territori, a prop del carrer Eusebi Estada, de manera
que es mesura la influència d’aquest carrer d’entrada a Palma sobre la qualitat de
l’aire i també de la via de cintura MA-20.

Unitat Mòbil

Imatge 3: Situació de la Unitat Mòbil respecte l’entrada a Palma i el polígon industrial de Son Castelló
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Unitat Mòbil

Imatge 4: Situació de la Unitat Mòbil respecte al carrer Eusebi Estada i la via de cintura.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

L’SO2 es forma principalment en
processos de combustió de carbó i
fuel-oil. Les centrals de producció
d’energia elèctrica, l’activitat portuària
i el trànsit de vehicles pesants poden
ser causa de nivells elevats d’SO2 a
l’aire.
A la gràfica 1 es representen els
valors horaris d’SO2 registrats durant
el transcurs de la campanya. Com
s’aprecia els valors han estat significativament inferiors al valor horari

Gràfica 1: Valors horaris SO2
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per a la protecció de la salut, fixat en 350 µg/m3.Totes les referències legislatives són
les establertes al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la
qualitat del aire, publicat al BOE número 25, de 29 de gener de 2011. Segons els
mapes de micro i macro implantació indicats abans, la zona és urbana i d’un elevat
volum de trànsit de vehicles, i no s’aprecien valors més elevats que a la resta de l’illa
en l’indret de la campanya. El valor horari màxim registrat ha estat de 23 µg/m3 i el
valor diari màxim de 12 µg/m3.
Diòxid de carboni (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric en
diversos processos de combustió en
condicions de temperatura i pressió
molt elevades.
A la gràfica 2 es mostren els valors
horaris de diòxid de nitrogen (NO2)
assolits durant la campanya.

Aquests valors són els corresponents al
trànsit propi de zones urbanes i d’una
Gràfica 2: Valors horaris NO2
de les principals vies d’entrada de
vehicles a la ciutat de Palma, i són inferiors als 200 µg/m3 fixats en la legislació com
a valor límit horari per a la protecció de la salut, amb un valor màxim horari de 137
µg/m3. El valor horari mitjà ha estat de 35 µg/m3.
Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles partícules
de diàmetre inferior a les 10 µm.
Aquest contaminant mostra diversos
orígens. D’una banda tenim un origen
causat per activitats antropogèniques:
combustió incompleta de carburants,
activitats de construcció i demolició,
activitats agrícoles, pedreres, etc.
D’altra banda tenim partícules en
suspensió d’origen natural com per
exemple episodis d’intrusió de pols
Gràfica 3: Valors diaris PM10
sahariana formats per partícules
d’origen saharià arrossegades pel vent. Altres fenòmens naturals causants de partícules
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són la resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es mostren les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar hi ha varies superacions del valor límit diari per a la protecció de
la salut, establert en 50 µg/m3, amb un valor diari màxim de 54 µg/m3 el dia 16 d’abril,
coincidint amb un episodi natural d’intrusió de pols sahariana detectat a totes les
estacions de Mallorca. El valor mig registrat ha estat de 24 µg/m3, inferior als 40
µg/m3 que fixa en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la
salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és un
contaminant format per l’acció de la
llum solar i la temperatura sobre altres
contaminats que reben el nom de
precursors de l’ozó. El precursor
d’origen antropogènic quantitativament més important és el diòxid de
nitrogen, encara que existeixen molts
composts orgànics no saturats utilitzats habitualment com additius en
Gràfica 4: Valors octohoraris O2
combustibles, dissolvents, pintures,
etc. que també mostren activitat precursora. A més dels precursors d’origen
antropogènic també existeixen molts precursors naturals d’ozó, la majoria d’ells són
composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament durant la
primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya no s’ha registrat cap superació del valor objectiu
d’O3, amb un valor màxim octohorari de 111 µg/m3. No s’han registrat superacions
dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3), amb un valor
horari màxim de 117 µg/m3. Aquests són els valors habituals per a un indret urbà en
l’època de la campanya.
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CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
L’entorn de Sa Granja mostra, en general, una qualitat de l’aire concorde a un entorn
marcat per un elevat trànsit de vehicles, tant per l’entrada des d’Eusebi Estada com
pel trànsit de la via de cintura MA-20.
Avaluant els valors assolits dels diferents contaminants estudiats, s’han registrat
valors excel·lents d’SO2. L’NO2, PM10 i d’O3 mostren valors entre bons i regulars. Tots
els valors registrats en els contaminants citats han estat inferiors als nivells fixats en
la legislació vigent. S’ha registrat una superació del valor límit diari per a la protecció
de la salut de PM10, causada per un episodi natural d’intrusió de pols sahariana
detectada a totes les estacions de Mallorca.
Palma, 4 de novembre de 2015.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA
I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT, GOVERN
BALEAR.
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TAULA RESUM SA GRANJA 2014/2015
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

23 µg/m3 (Mh)

13 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

12 µg/m3 (Md)

10 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

137 µg/m3 (Mh)

122 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

35 µg/m3 (m)

no s’aplica



Regular

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

54 µg/m3 (Md)

37 µg/m3



Regular

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

24 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

111 µg/m3 (Mo)

82 µg/m3



Regular

SO2

NO2

PM10

O3

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha
de ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.

456

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL Sineu
(del 30 d’abril al 4 de setembre de 2015)
INTRODUCCIÓ

Imatge 2

La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa a l’illa
de Mallorca d’un total de deu estacions
fixes de qualitat de l’aire, tant de
titularitat pública com privada,
situades als voltants dels principals
Imatge 1
focus contaminants de les illes i amb la
finalitat de controlar la qualitat de
l’aire ambient i la influència que algunes activitats antropogèniques (trànsit de
vehicles, producció d’energia elèctrica, activitats de construcció i demolició, ports i
aeroport, etc.) mostren en aquesta.
A més, la Conselleria disposa d’una estació mòbil de control i mesura de diferents
contaminants atmosfèrics amb la finalitat de poder desenvolupar campanyes
estacionals en indrets de la geografia de l’arxipèlag balear que no disposin d’estacions
fixes de seguiment de la qualitat de l’aire.
La present campanya, efectuada per aquesta Direcció General des del mes d’abril al
mes de setembre de 2015 al municipi de Sineu, té com objectiu conèixer la qualitat

457

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

de l’aire que respiren els seus ciutadans. Sineu està situat en ple centre de la illa de
Mallorca. En ser una porció de la Pla de Mallorca, el relleu és bàsicament pla, sense
grans accidents geològics. No obstant això, han d’esmentar-se dues estructures
que alteren aquesta geografia plana: la Muntanya de Sant Nofre (255 metres) i
la Muntanya de Reig (206 metres). El municipi inclou petits nuclis de població o
pedanies anomenades Són Rossinyol, Són Robí, Reig del Canonge, Sant Nofre, el
Talaiot, Són Creixell, Sa Ritxola, Sa Ritxoleta i Són Vanrell.
El terme municipal de Sineu (que abans incloïa Sant Joan i Lloret de Vistalegre) té
47,74 km² i, segons dades del 2.007 una població superior als 3.000 habitants. Limita
amb els termes de Costitx, Inca, Llubí, María de la Salut, Ariany, Petra, Sant Joan i
Lloret de Vistalegre.
La Unitat Mòbil s’ha instal·lat dins el nucli urbà de Sineu, al pati de l’Escola Vella.

Unitat Mòbil

Imatge 3: Situació de la Unitat Mòbil: micro implantació.
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Unitat Mòbil

Imatge 4: Situació de la Unitat Mòbil: macro implantació.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

L’SO2 es forma principalment en
processos de combustió de carbó i
fuel-oil. Les centrals de producció
d’energia elèctrica, l’activitat portuària
i el trànsit de vehicles pesants poden
ser causa de nivells elevats d’SO2 a
l’aire.
A la gràfica es representen els valors
horaris d’SO2 registrats durant el
transcurs de la campanya. Com
s’aprecia els valors han estat

Gràfica 1: Valors horaris SO2
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significativament inferiors al valor horari per a la protecció de la salut, fixat en 350
µg/m3. Totes les referències legislatives són les establertes al Reial Decret 102/2011,
de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat del aire, publicat al BOE número 25
de 29 de gener de 2011. Segons els criteris de micro i macro implantació explicats
amb anterioritat, la zona és urbana, i no s’aprecien valors més elevats que a la resta
de l’illa, en l’indret de la campanya. El valor horari màxim registrat ha estat de 19
µg/m3 i el valor diari màxim de 4 µg/m3.
Diòxid de nitrogen (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric en
diversos processos de combustió en
condicions de temperatura i pressió
molt elevades.
A la gràfica adjunta es mostren els
valors horaris de diòxid de nitrogen
(NO2) assolits durant la campanya.

Aquests valors són els corresponents
al trànsit propi de zones urbanes, i
Gràfica 2: Valors horaris NO2
significativament inferiors als 200
µg/m3 fixats en la legislació com a valor límit horari per a la protecció de la salut,
amb un valor màxim horari de 35 µg/m3. El valor horari mig ha estat de 5 µg/m3.

Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles partícules
de diàmetre inferior a les 10 µm.
Aquest contaminant mostra diversos
orígens. D’una banda tenim un origen
causat per activitats antropogèniques:
combustió incompleta de carburants,
activitats de construcció i demolició,
activitats agrícoles, pedreres, etc.
D’altra banda tenim partícules en
suspensió d’origen natural com per
exemple episodis d’intrusió de pols
Gràfica 3: Valors diaris PM10
sahariana formats per arena d’origen
saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens naturals causants de partícules són la
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resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica es mostren les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar no hi ha superacions del valor límit diari per a la protecció de
la salut, establert en 50 µg/m3, amb un valor diari màxim de 48 µg/m3 el dia 11 de
juny, coincidint amb un episodi natural d’intrusió de pols sahariana detectat a totes
les estacions de Mallorca. El valor mig registrat ha estat de 19 µg/m3, inferior als 40
µg/m3 que fixa en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la
salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats
contaminants secundaris, és a dir, és
un contaminant format per l’acció de
la llum solar i la temperatura sobre
altres contaminats que reben el nom
de precursors de l’ozó. El precursor
d’origen antropogènic quantitativament més important és el diòxid de
nitrogen, encara que existeixen molts
composts orgànics no saturats
utilitzats habitualment com additius
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
en combustibles, dissolvents, pintures,
etc. que també mostren activitat precursora. A més dels precursors d’origen
antropogènic també existeixen molts precursors naturals d’ozó, la majoria d’ells són
composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament durant la
primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjos de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya s’han registrades 15 superacions del valor objectiu
d’O3, amb un valor màxim octohorari de 138 µg/m3. No s’han registrat superacions
dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3), amb un valor
horari màxim de 157 µg/m3. Aquests són els valors habituals per a un indret urbà en
època de primavera i estiu.

461

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
L’entorn de Sineu mostra, en general, una excel·lent qualitat de l’aire.
Avaluant els valors assolits dels diferents contaminants estudiats, s’han registrat valors
molt acceptables d’SO2, NO2, PM10 i d’O3. Tots els valors registrats en els contaminants
citats han estat significativament inferiors als nivells fixats en la legislació vigent. No
s’han registrat superacions del valor límit diari per a la protecció de la salut de PM10,
encara que s’han produït intrusions de pols saharianes. La qualificació de la qualitat
de l’aire a l’entorn de Sineu durant aquests mesos de primavera i estiu és d’excel·lent,
excepte l’ozó que podem qualificar de regular, encara que amb uns valors habituals
per aquesta època de l’any.
Palma, 9 de desembre de 2015.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA
I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT, GOVERN
BALEAR.
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TAULA RESUM SINEU 2015
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

19 µg/m3 (Mh)

7 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

4 µg/m3 (Md)

4 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

35 µg/m3 (Mh)

32 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

5 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

48 µg/m3 (Md)

26 µg/m3



Bona

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

19 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

138 µg/m3 (Mo)

114 µg/m3



Regular

SO2

NO2

PM10

O3

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant Paràmetre

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.
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CAMPANYA QUALITAT DE L’AIRE UNITAT MÒBIL Artà
(del 22 de setembre de 2015 a l’11 de gener de 2016)
INTRODUCCIÓ
La Xarxa Balear de Vigilància i Control
de la Qualitat de l’Aire disposa d’un
total de vint estacions fixes de qualitat
de l’aire, tant de titularitat pública com
privada, situades als voltants dels
principals focus contaminants de les
illes i amb la finalitat de controlar la
qualitat de l’aire ambient i la influència
que algunes activitats antropogèniques
(trànsit de vehicles, producció d’energia
elèctrica, activitats de construcció i
demolició, ports i aeroport, etc.) mostren en aquesta.

Imatge 1

A més, la Conselleria disposa d’una estació mòbil pròpia i d’altres 3 privades per al
control i mesura de diferents contaminants atmosfèrics amb la finalitat de poder
desenvolupar campanyes estacionals en indrets de la geografia de l’arxipèlag balear
que no disposin d’estacions fixes de seguiment de la qualitat de l’aire.
La present campanya, efectuada per
aquesta Direcció General des del mes
de setembre de 2015 al mes de gener de
2016 al municipi d’Artà, té com
objectiu conèixer la qualitat de l’aire
que respiren els seus ciutadans. Artà és
una vila i municipi mallorquí situat al
nord-est de l’illa, que pertany a la
comarca de Llevant (Mallorca).
Compta amb la muntanya més alta de
les serres de Llevant: sa Talaia Freda,
amb 562 metres d’altitud. Confronta
amb Capdepera, Son Servera, Sant
Llorenç des Cardassar, Petra i Santa
Margalida. Situat a l’extrem nord-

Imatge 2
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oriental de l’illa de Mallorca, a 70 km de la ciutat de Palma, el municipi d’Artà té una
extensió de 140 km2 més de la meitat dels quals estan ocupats per la serra d’Artà, el
massís més alt i compacte de les serres de Llevant.
La Unitat Mòbil s’ha instal·lat dins el nucli urbà, al pati de la fundació teatre municipal
d’Artà:

Unitat Mòbil

Imatge 3: Situació de la Unitat Mòbil: micro implantació.
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Unitat Mòbil

Imatge 4: Situació de la Unitat Mòbil: macro implantació.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Diòxid de sofre (SO2)

L’SO2 es forma principalment en
processos de combustió de carbó i
fuel-oil. Les centrals de producció
d’energia elèctrica, l’activitat portuària
i el trànsit de vehicles pesants poden
ser causa de nivells elevats d’SO2 a
l’aire.

A la gràfica 1 es representen els valors
horaris d’SO2 registrats durant el transcurs de la campanya. Com s’aprecia
els valors han estat significativament
Gràfica 1: Valors horaris SO2
inferiors al valor horari per a la
3
protecció de la salut, fixat en 350 µg/m .Totes les referències legislatives són les
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establertes al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat
del aire, publicat al BOE número 25 de 29 de gener de 2011. Segons els criteris de micro
i macro implantació explicats amb anterioritat, la zona és urbana, i no s’aprecien
valors més elevats que a la resta de l’illa, en l’indret de la campanya. El valor horari
màxim registrat ha estat de 7 µg/m3 i el valor diari màxim de 4 µg/m3.
Diòxid de nitrogen (NO2)

El diòxid de nitrogen es forma per
l’oxidació del nitrogen atmosfèric en
diversos processos de combustió en
condicions de temperatura i pressió
molt elevades.
A la gràfica 2 es mostren els valors
horaris de diòxid de nitrogen (NO2)
assolits durant la campanya.

Aquests valors són els corresponents
al trànsit propi de zones urbanes, i
Gràfica 2: Valors horaris NO2
significativament inferiors als 200
µg/m3 fixats en la legislació com a valor límit horari per a la protecció de la salut, amb
un valor màxim horari de 54 µg/m3. El valor horari mitjà ha estat de 9 µg/m3.
Partícules en suspensió (PM10)

S’anomenen PM10 a aquelles partícules
de diàmetre inferior a les 10 µm.
Aquest contaminant mostra diversos
orígens. D’una banda tenim un origen
causat per activitats antropogèniques:
combustió incompleta de carburants,
activitats de construcció i demolició,
activitats agrícoles, pedreres, etc.
D’altra banda tenim partícules en
suspensió d’origen natural com per
exemple episodis d’intrusió de pols
Gràfica 3: Valors diaris PM10
sahariana formats per arena d’origen
saharià arrossegada pel vent. Altres fenòmens naturals causants de partícules són la
resuspensió de sòls i l’aerosol marí.
En la gràfica 3 es mostren les dades diàries de PM10 registrades durant la campanya.
Com es pot apreciar hi ha dues superacions del valor límit diari per a la protecció
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de la salut, establert en 50 µg/m3, amb un valor diari màxim de 53 µg/m3 el dia
10 d’octubre i de 60 µg/m3 el dia 15 de desembre, coincidint aquest darrer valor
amb un episodi natural d’intrusió de pols sahariana detectat a totes les estacions de
Mallorca. El valor mitjà registrat ha estat de 25 µg/m3, inferior als 40 µg/m3 que fixa
en la actualitat la legislació com límit anual per a la protecció de la salut.
Ozó (O3)

L’ozó és un dels anomenats contaminants secundaris, és a dir, és un
contaminant format per l’acció de la
llum solar i la temperatura sobre altres
contaminats que reben el nom de
precursors de l’ozó. El precursor
d’origen antropogènic quantitativament més important és el diòxid de
nitrogen, encara que existeixen molts
composts orgànics no saturats
utilitzats habitualment com additius
Gràfica 4: Valors octohoraris O3
en combustibles, dissolvents, pintures,
etc. que també mostren activitat precursora. A més dels precursors d’origen
antropogènic també existeixen molts precursors naturals d’ozó, la majoria d’ells són
composts orgànics volàtils d’origen vegetal emesos majoritàriament durant la
primavera i a finals de l’estiu.
L’efecte de la llum solar i la temperatura sobre tots aquests precursors fa que l’ozó
sigui un dels contaminants amb un major efecte estacional. Normalment els valors
més alts s’assoleixen durant el període abril-setembre, coincidint amb els mesos de
major radiació solar i de major generació de precursors d’origen natural.
L’actual legislació fixa el valor objectiu octohorari (valors mitjans de vuit hores
consecutives) per a la protecció de la salut humana en 120 µg/m3, valor que no es pot
superar anualment més de 25 dies (de mitjana en períodes de tres anys).
Durant la duració de la campanya no s’ha registrat cap superació del valor objectiu
d’O3, amb un valor màxim octohorari de 82 µg/m3. No s’han registrat superacions
dels llindars horaris d’informació (180 µg/m3) ni d’alerta (240 µg/m3), amb un valor
horari màxim de 88 µg/m3. Aquests són els valors habituals per a un indret urbà en
època de tardor i hivern.
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CONCLUSIONS
Les conclusions finals a les quals es pot arribar són les següents:
L’entorn d’Artà mostra, en general, una excel·lent qualitat de l’aire.
Avaluant els valors assolits dels diferents contaminants estudiats, s’han registrat
valors molt acceptables d’SO2, NO2, PM10 i d’O3. Tots els valors registrats en els
contaminants citats han estat significativament inferiors als nivells fixats en la legislació
vigent. S’han registrades dues superacions del valor límit diari per a la protecció de la
salut de PM10, encara que la més important s’ha produït dins un episodi d’intrusions
de pols saharianes. La qualificació de la qualitat de l’aire a l’entorn d’Artà durant
aquests mesos de tardor i hivern és d’excel·lent, excepte per les superacions de PM10
que podem qualificar de regular.
Palma, 22 d’agost de 2016.
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA
I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT, GOVERN
BALEAR.
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TAULA RESUM ARTÀ 2015-2016
Contaminant

Paràmetre

Valor límit

Valor assolit

Percentil

Qualitat aire

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

350 µg/m3

7 µg/m3 (Mh)

4 µg/m3



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

125 µg/m3

4 µg/m3 (Md)

2 µg/m3



Excel·lent

Valor límit horari per a
la protecció de la salut

200 µg/m3

54 µg/m3 (Mh)

46 µg/m3



Excel·lent

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

9 µg/m3 (m)

no s’aplica



Excel·lent

Valor límit diari per a la
protecció de la salut

50 µg/m3

60 µg/m3 (Md)

36 µg/m3



Regular

Valor límit anual per a
la protecció de la salut

40 µg/m3

25 µg/m3 (m)

no s’aplica



Bona

Valor objectiu per a la
protecció de la salut

120 µg/m3

82 µg/m3 (Mo)

70 µg/m3



Bona

SO2

NO2

PM10

O3

Taula 1: Mh: màxim horari; Mo: màxim octohorari; mo: mitjana octohorària; Md: màxim diari; m: mitjana

Valor registrat o percentil (%)
VR ≤ 33
33 < VR ≤ 66
66 < VR ≤ 100
VR > 100

Qualitat de l’aire






Excel·lent
Bona
Regular
Dolenta
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Annex: càlcul de l’índex de qualitat de l’aire
En tots aquells paràmetres que el valor legislatiu de referència sigui un valor anual,
l’índex de qualitat de l’aire ha estat calculat a partir del valor promig assolit durant el
període de la campanya.
En els casos on el valor legislatiu de referència sigui un valor diari, octohorari, horari o
trentaminutal els corresponents valors d’immissió han estat els escollits per realitzar
l’avaluació de la qualitat de l’aire durant la campanya.
Sempre que la legislació vigent permeti un nombre de superacions anuals, l’avaluació
de la qualitat de l’aire s’ha realitzat, per aquell valor legislatiu, a partir del seu
corresponent valor percentil assolit durant el període de la campanya. Els percentils
utilitzats han estat els tabulats a continuació:
Contaminant

Percentil

Superacions permeses

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.7

24 superacions permeses

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P99.2

3 superacions permeses

NO2

Valor límit horari per a la protecció
de la salut

P99.8

18 superacions permeses

PM10

Valor límit diari per a la protecció
de la salut

P90.4

35 superacions permeses

O3

Valor objectiu per a la protecció
de la salut

P93.1

25 superacions permeses

SO2

Paràmetre

Taula 2

El càlcul del percentil a utilitzar es realitza a partir del nombre de superacions permeses
en un període d’un any. Per exemple, el valor límit horari per a la protecció de la salut
en el cas de l’SO2 permet fins a 24 superacions anuals del valor de 350 µg/m3. Un any
està constituït per 8760 hores, així que un 99.7% dels registres de la campanya ha de
ser inferior a 350 µg/m3 per a no superar el valor legislat; es a dir, el P99.7 ha de ser
inferior a 350 µg/m3.
El càlcul final es realitza comparant el valor registrat o el percentil, segons el cas, amb
el valor de referència. Així, en el cas del valor límit horari d’SO2 per a la protecció de
la salut, si el P99.7 assolit fos inferior o igual a un 33% del valor de referència (350 µg/
m3), la qualitat de l’aire en aquest aspecte seria qualificada d’excel·lent.

472

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

473

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

474

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Informes
Campanyes
Captadors
Passius

4.
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3.

Informes Campanyes Captadors Passius

CAMPANYA DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE PALMA 2011
AVALUACIÓ DE L’NO2 AMB TUBS PASSIUS
Els elevats valors d’immissió respecte a l’NO2 que registra habitualment l’estació de
control de la qualitat de l’aire del carrer Foners es deuen principalment a la presència
de trànsit intens de vehicles en el seu entorn.
Amb la finalitat d’avaluar l’impacte que el trànsit de vehicles causa en els nivells
d’immissió d’NO2 en el nucli urbà de Palma i degut a que la Xarxa balear de vigilància
i control de la qualitat de l’aire disposa únicament de dues estacions situades a Palma
(l’esmentada estació del carrer Foners i una segona estació al Parc de Bellver) la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha desenvolupat entre els mesos
de desembre de 2010 i juny de 2011 una campanya amb tubs captadors passius a
un total de quaranta punts diferents distribuïts pel nucli urbà de Palma. Aquesta és
la segona vegada que es realitza una campanya d’aquestes característiques a Palma,
efectuant-se la primera a l’any 2008, després d’haver registrat la primera superació
del valor anual de protecció de la salut per a l’ NO2.
A la taula 1 de la pàgina següent es poden comprovar els resultats de la campanya i la
comparació amb els valors assolits l’any 2008. Quinze dels quaranta punts avaluats
superen el valor anual per a la protecció de la salut amb valors de fins a 68 µg/m3
registrats a Via Alemanya, 3 (davant jutjats). Tots els punts que registren una superació
són indrets d’una molt elevada intensitat de trànsit de vehicles: zona d’Avingudes,
Passeig Mallorca, Passeig Marítim, carrer Aragó, etc. A més setze punts addicionals,
encara que no superen el valor anual per a la protecció de la salut, registren alts
valors d’immissió en aquest contaminant i mostren valors regulars de qualitat de
l’aire respecte a l’NO2.
Comparant els valors de l’actual campanya amb els obtinguts l’any 2008 es pot
comprovar que, encara que els valors assolits en l’actualitat són elevats per a una
important quantitat de punts avaluats, s’ha produït una davallada de 4 µg/m3 de
valor promig i de fins a 10 µg/m3 en indrets com el Passeig Marítim (deguda en gran
part a la prohibició de circulació de trànsit pesant).
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Nom

R1

R2

R3

R4

Promig ‘11

1

Av. Gabriel Roca, 38

36

33

51

35

2

Passeig Marítim (Club de Mar)

37

33

43

33

3

Robert Graves

20

21

31

19

4

Bellver

12

13

22

11

5

Av. Picasso, 56

34

39

48

33

6

Son Moix

28

21

33

19

7

Francesc Martí i Mora

34

36

41

28

8

Quatre de Novembre

24

21







































9

Degà Tous, 2

20

18

10

Ocells, 5

29

24

11

Femenies, 28

31

28

23
26

16
24

33

25

12

Av. Argentina

50

48

67

51

13

Passeig Mallorca, 11a

52

52

50

48

14

Av. Portugal

47

41

15

La Misericòrdia

37

34

38

31

16

La Rambla dels Ducs de Mallorca, 8

49

41

48

48

17

Via Alemanya, 3

61

61

75

76

18

Blanquerna, 15

42

38

42

38

43

19

Plaça Abu Yahya, 3

59

55

53

54

20

S’Escorxador

29

27

35

28

21

Sa Riera

29

28

28

21

22

Parc de Ses Estacions

37

35

36

29

23

Foners

46

57

44

39

24

Manacor

40

42

40

46

25

Pere Garau

39

38

37

34

26

Plaça Espanya

44

50

50

42

27

Gabriel Alomar i Villalonga

58

61

63

65

41

28

Passeig Marítim

37

29

Plaça de Cort

28

30

Can Dusai

26

31

Noredduna, 16

44

32

Aragó (Güell)

33

Aragó (Via de cintura)

34

57

43

38

26

32

28

25

43

43

38

56

62

56

61

52

53

53

48

Son Hugo

44

39

46

38

35

Germans Escalas

39

33

29

28

36

Son Llàtzer (urgències)

22

37

Illes Pitiüses

30

38
39
40

Passatemps, 15
Av. Setze de Juliol
Gremi Corredors, 15

30

17

15

29

30

39

31

37

30

14
31

11

Taula 1: Totes les unitats estan expressades en µg/m3			
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39
37

Promig ‘08




48




14

45

23
15
39

44

25
35
23
20
26
29







37
26
21
25
32

54
51



54




44









58






58





62

30



34

13




39

44
35
47
68

79

40
55
30
27
34
47
42
37

28
31
38
47
46
39

47
62
45
31
28

59
32
25

42
59
52
42

56
51

32
20

33

17

33

Palma, 31 d’octubre de 2011
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Llegenda

Valor

Qualitat de l’aire



[NO2] ≤ 13

Excel·lent



14 < [NO2] ≤ 27

Bona



28 < [NO2] ≤ 40

Regular



[NO2] > 40

Dolenta

R1:

3/12/2010

10/12/2010

R2:

23/02/2011

7/03/2011

R3:

5/04/2011

12/04/2011

R4:

31/05/2011

7/06/2011

Taula 2
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AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE PALMA RESPECTE A L’AMONÍAC
(NH3) AMB CAPTADORS PASSIUS
El Reial Decret 102/2011, de 28 de
gener, relatiu a la millora de la qualitat
de l’aire, obliga a les comunitats autònomes a efectuar un seguiment dels
nivells d’immissió relatius a l’NH3 en
tots els nuclis urbans que superin els
500.000 habitants.
Encara que la població de Palma, amb
poc més de 400.000 habitants, sigui
inferior a aquesta quantitat, la Direcció
Imatge 1
General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, a través de la Secció de Contaminació Atmosfèrica, ha
efectuat una sèrie de campanyes entre els anys 2010 i 2011 a diferents indrets de
la ciutat de Palma amb la finalitat d’obtenir un primer conjunt de dades respecte
a aquest contaminant. Seguidament es tabulen les dades obtingudes en aquestes
campanyes:
Son Moix

Son Hugo

Germans
Escalas

Sa Riera

Data inici

19/04/2010 01/07/2010 29/10/2010 29/03/2011

Data final

07/06/2010 21/10/2010 28/03/2011 12/08/2010

Valor diari màxim (µg/m3)
(Valor diari recomanat OMS=270 µg/m3)

Valor anual màxim (µg/m3)
(Valor anual recomanat OMS=8 µg/m3)

9

14

14

3

4

4

6

<1

Taula 1

Les quatre campanyes tenen com a objectiu genèric avaluar la qualitat de l’aire en
zones d’elevada intensitat de trànsit de vehicles i l’impacte que la segona causa sobre
la primera. Les tres primeres campanyes s’efectuaren en les immediacions de la via de
cintura de Palma i la quarta en una zona de trànsit intents dins del nucli urbà de la
ciutat. Es pot consultar informació addicional sobre aquestes campanyes a l’enllaç
següent: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=27998.
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Actualment la legislació no fixa cap llindar de referència normatiu per l’amoníac, però
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana una mitjana anual inferior als
8 µg/m3 i un màxim diari inferior als 270 µg/m3. Aquests seran els valors de referència
utilitzats en tot el present informe.
Una vegada avaluades les dades obtingues en les campanyes citades, la Secció de
Contaminació Atmosfèrica va trobar interessant efectuar un estudi més intens
al respecte amb la finalitat de poder elaborar un mapa espacial dels nivells de
contaminació d’NH3 a Palma. Per assolir aquest objectiu es va decidir efectuar una
campanya amb captadors passius d’NH3 a 25 punts diferents de Palma durant 6
períodes de temps diferent. Avaluar la concentració del contaminant en aquests
25 punts diferents durant 6 diferents períodes de temps proporciona la suficient
variabilitat espacial i temporal com per poder elaborar un mapa de nivells de
contaminació d’NH3 suficientment rigorós.
Seguidament es mostren les dades generals relatives als períodes de temps (Taula 2) i
als punts espacials (Taula 3) on s’ha efectuat la campanya:
Període

Data inici

Data final

P1

21/11/2012

03/12/2012

P2

18/12/2012

08/01/2013

P3

23/01/2013

18/02/2013

P4

27/02/2013

12/03/2013

P5

03/04/2013

17/04/2013

P6

29/04/2013

21/05/2013

Taula 2: Períodes d’avaluació dels nivells d’immissió d’NH3
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Punt

Ubicació

Tipus

1

C/ Aragó (via de cintura)

Trànsit

2

C/ Manacor (parc)

Fons urbà

3

Plaça Garcia Orell

Trànsit

4

Son Hugo

Trànsit

5

Parc de Ses Estacions

Fons urbà

6

Estació Foners

Trànsit

7

Gesa

Suburbà

8

Avda. Gabriel Roca

Trànsit

7

Parc de la Mar

Trànsit

9

C/ Robert Graves

Fons urbà

10

Estació Bellver

Suburbà

11

Avda. Picasso

Trànsit

12

C/ Degà Tous

Fons urbà

13

C/ Quatre de novembre

Fons urbà

14

C/ Ocells

Fons urbà

15

Parc de Sa Riera

Fons urbà

16

Passeig Mallorca

Trànsit

17

C/ Blanquerna

Fons urbà

18

S’Escorxador

Fons urbà

19

Plaça Abu Yahyà

Trànsit

20

Plaça Tinent Coronel Franco

Trànsit

21

C/ Aragó (Bar Güell)

Trànsit

22

C/ Arquitecte Bennassar

Trànsit

23

Via Alemanya

Trànsit

24

Les Rambles

Trànsit

25

C/ Can Dusai

Fons urbà

Taula 3: Punts d’avaluació dels nivells d’immissió d’NH3
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Gràfica 1: Punts d’avaluació dels nivells d’immissió d’NH3
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Resultats de la campanya.
La taula 4, a la pàgina següent, mostra els resultats finals de la campanya, una vegada
aplicats els diferents factors de correcció. No només es presenten els resultats dels
diferents 25 punts corresponents per als 6 períodes analitzats, sinó també els valors
mitjans per a cada un dels punts (variació espacial) i per a cada un dels períodes
(variació temporal).
Amb les dades obtingudes es podria resumir que el nivell general d’immissió d’NH3
a Palma és de 3 µg/m3, que es correspondria amb una qualitat de l’aire excel·lent
respecte a aquest paràmetre.
Addicionalment es mostren diversos gràfics amb els resultats obtinguts i la comparació
amb el valor mitjà anual de referència recomanat per l’OMS. Es pot apreciar que 14
dels 25 valors es mantenen per davall dels 3 µg/m3 (qualitat de l’aire excel·lent) i que
cap valor supera els 5 µg/m3 (qualitat de l’aire regular).

Gràfica 2: Resultats i comparació amb el valor de referència
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Punt

Ubicació

P1

P2

P3

P4

P5

P6

M

1

C/ Aragó (via de cintura)

4

2

2

3

6

5

4

2

C/ Manacor (parc)

4

2

1

2

5

3

Plaça Garcia Orell

3

2

3

3

3

3

4

Son Hugo

4

2

2

5

4

3

5

Parc de Ses Estacions

3

2

6

Estació Foners

4

2

7

Gesa

3

1

8

Avda. Gabriel Roca

3

7

Parc de la Mar

9

3

3

2
2

3

4

3

2

4

5

3

2

2

2

3

2

2

1

1

2

3

2

C/ Robert Graves

3

2

10

Estació Bellver

2

0

0

1

0

1

1

11

Avda. Picasso

2

1

1

2

2

3

2

12

C/ Degà Tous

2

1

2

2

3

3

2

13

C/ Quatre de novembre

2

1

2

1

1

2

2

14

C/ Ocells

2

2

4

3

3

4

3

15

Parc de Sa Riera

4

1

1

1

2

2

2

16

Passeig Mallorca

3

3

17

C/ Blanquerna

4

4

18

S’Escorxador

2

19

Plaça Abu Yahyà

5

20

Plaça Tinent Coronel Franco

21

1

3

1

2

4

5

3

3

3

4

5

3

4

3

2

2

2

5

5

3

C/ Aragó (Bar Güell)

4

3

2

3

5

5

4

22

C/ Arquitecte Bennassar

3

3

2

8

7

3

4

23

Via Alemanya

3

2

4

3

6

6

4

24

Les Rambles

3

2

2

2

3

7

3

25

C/ Can Dusai

3

2

2

3

7

4

4

3

2

2

3

4

4

3

Mitjana

Taula 4: Resultats de la campanya (expresats en µg/m3)

485

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Gràfica 3: Resultats de l’avaluació dels nivells d’immissió d’NH3 per a cada punt
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Gràfica 4: Mapa dels nivells d’immissió d’NH3
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Si es realitza una segregació dels valors assolits segons el tipus d’estació (trànsit,
suburbana, forns urbà) no es troben diferències significatives, possiblement degut a
que els nivells d’NH3 mesurats han estat globalment molt baixos.
El que sí que s’aprecia clarament a la gràfica 5, on es comparen els valors mitjans
corresponents a la variació temporal (P1 a P6) amb el valor de la temperatura
ambient (línea vermella), és un increment dels valors d’immissió d’amoníac en funció
de la temperatura exterior, mostrant uns valors inferiors durant els mesos d’hivern i
superiors cap a l’estiu. Aquesta pauta mostra la importància de la temperatura en
l’evolució del contaminant NH3 en l’atmosfera, produint-se més fàcilment partícules
secundàries de nitrat d’amoni durant els mesos d’hivern, amb baixes temperatures,
que durant els mesos d’estiu.

Gràfica 5: Comparació valors mitjans P1 a P6 amb la temperatura ambient

Precisió i exactitud de la campanya.
La precisió es defineix com la proximitat d’una sèrie de mesures entre sí i l’exactitud
com la proximitat d’una mesura respecte al valor de referència o valor real. Per a
l’avaluació de la qualitat de les dades obtingudes durant la campanya ha estat
necessari calcular aquests dos valors estadístics.
Per procedir al càlcul de la precisió i l’exactitud es va realitzar una anàlisis per triplicat
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amb captadors passius conjuntament amb l’únic equip automàtic de mesura de
què disposa la Secció de Contaminació Atmosfèrica, l’instal·lat a l’equip portàtil
Airpointer, i es va procedir a la comparació dels resultats del triplicat entre sí per
al càlcul de la precisió i posteriorment amb les resultats proporcionats per l’equip
automàtic, prèviament calibrat i verificat, per al càlcul de l’exactitud.
La taula 5 resumeix les dades estadístiques per al càlcul de la precisió. Els triplicats
corresponents als períodes P1 a P4 es varen realitzar a la planta de compostatge i els
corresponents a P5 i P6 a la incineradora de residus urbans. Les dues instal·lacions
estan situades al Parc de Tecnologies Ambientals de Son Reus.

Estació

Planta de
Compostatge

Incineradora

Període

Resultats dels
captadors

Mitjana

Desv. Est.

C. V. (%)

T1

T2

T3

P1

8

9

9

9

0,6

7

P2

10

10

11

10

0,6

6

P3

9

11

7

9

2,0

22

P4

9

9

10

9

0,6

6

Mitjana C. V.

10

P5

5

4

5

5

0,6

12

P6

5

5

4

5

0,6

12

Mitjana C. V.

12

Taula 5: Càlcul de la precisió

A la taula es presenten el valor mitjà, la desviació estàndard i el coeficient de variació
(C. V.) corresponents als sis períodes avaluats. El coeficient de variació es defineix
com la desviació estàndard dividit per la mitjana. Els valors estan multiplicats per 100
per oferir els resultats en percentatge. El coeficient de variació és un valor estadístic
habitual per representar la precisió.
Com es pot observar, només P3 mostra un valor de C. V. elevat (22%). Els altres
períodes presenten valors de C. V. entre el 6% i el 12%, correctes si se té en consideració
que els valors analítics d’NH3 han estat bastant baixos en la zona de la incineradora.
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El càlcul de l’exactitud és indispensable per poder obtenir un factor de correcció (F. C.)
de les dades analítiques obtingudes amb els captadors passius. La taula 6 compara
els valors mitjans obtinguts amb els captadors passius amb els obtinguts amb l’equip
automàtic de mesura. Com es pot apreciar s’observen importants divergències entre
els diferents mètodes de mesura.

Estació

Període

Planta de
Compostatge

Incineradora

Resultats dels
captadors

Mitjana
tubs

Mitjana
automàtic.

Exactitud

F. C.

T1

T2

T3

P1

8

9

9

9

11

-20 %

1,23

P2

10

10

11

10

6

+40 %

0,62

P3

9

11

7

9

8

+20 %

0,83

P4

9

9

10

9

Mitjana

9

8

+10 %

0,89

P5

5

4

5

5

11

-120 %

2,27

P6

5

5

4

5

8

-60 %

1,61

5

9

-80 %

1,81

Mitjana
Taula 6: Càlcul de l’exactitud

Degut a l’elevada diversitat de resultats d’exactitud obtinguts (entre -120% i +40%) i
al diferent nombre de dies de duració dels diferents períodes, s’ha decidit calcular i
aplicar un factor de correcció diferent a cada un dels períodes, excepte en el cas del
P4, on no s’ha pogut fer el càlcul de l’exactitud degut a que no es disposa de dades de
l’equip automàtic per aquestes dates.
CONCLUSIONS
Les principals conclusions de la campanya serien les següents:
a. Els nivells d’immissió respecte a l’amoníac a Palma són en general bastant
baixos amb un valor mitjà de 3 µg/m3 que es correspon amb una qualitat de
l’aire excel·lent
b. Encara que el trànsit de vehicles sigui la principal font emissora d’amoníac en
un entorn urbà com és Palma, no s’aprecien diferencies significatives entre els
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valors registrats en punts de trànsit intens o en punts de fons urbà
c. La temperatura ambient mostra un important paper en la evolució del
contaminant en l’atmosfera, observant-se els valors més baixos durant els
mesos d’hivern i els més elevats durant els mesos de primavera
Palma, 23 de setembre de 2013
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE PALMA RESPECTE AL DIÒXID DE
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NITROGEN(NO2) AMB CAPTADORS PASSIUS
El Reial Decret 102/20111, de 28 de
gener, relatiu a la millora de la qualitat
de l’aire, obliga a les comunitats
autònomes a efectuar un seguiment
dels nivells d’immissió d’NO2. Els
objectius i els criteris a complir s’estableixen respectivament en els annexos
I i III del citat Reial Decret.
L’estació de mesura de qualitat de l’aire,
ubicada al carrer Foners, ha registrat en
el passat diverses superacions del valor
Imatge 1
límit anual de 40 µg/m3 decretat per
l’NO2: 2006 (52 µg/m3), 2010 (42 µg/m3) i 2011 (42 µg/m3). Per aquest motiu s’han
elaborat diversos plans de millora de la qualitat de l’aire de Palma2. Els plans aprovats
tant inclouen mesures destinades directament a la reducció dels nivells d’immissió
d’NO2 com mesures destinades al seguiment d’aquests nivells d’immissió.
En el segon grup s’inclouen les diferents campanyes amb tubs captadors passius que
s’han fet a la ciutat de Palma durant els anys 20083 i 20114. Aquestes campanyes
amb tubs passius, efectuades a diferents punts de la ciutat, permeten l’elaboració de
mapes espaials dels nivells d’immissió més detallats que el seguiment només amb les
estacions fixes situades a Palma: Foners i Parc de Bellver.
Durant l’any 2014 la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha decidit
efectuar una nova campanya de tubs passius a la ciutat de Palma amb les finalitats
d’actualitzar les dades disponibles i d’avaluar l’efecte sobre els nivells d’immissió
d’NO2 de les mesures implementades en el Pla de millora de la qualitat de l’aire de
Palma 2011-2015.
Per assolir aquest objectiu es va decidir efectuar una campanya a 22 punts diferents
de Palma durant 6 períodes de temps. Avaluar la concentració del contaminant en
aquests 22 punts proporciona la suficient variabilitat espacial i temporal com per
poder elaborar un mapa de nivells de contaminació d’NO2 suficientment rigorós.
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645-C.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M145&lang=CA&cont=14196
3
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI158753&id=158753
4
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI158755&id=158755
1
2
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Seguidament es mostren les dades generals relatives als períodes de temps (Taula 1) i
als punts espacials (Taula 2) on s’ha efectuat la campanya:
Període
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Data inici
11/12/2013
16/01/2014
20/02/2014
20/03/2014
16/05/2014
06/06/2014

Data final
18/12/2013
31/01/2014
27/02/2014
02/04/2014
16/05/2014
13/06/2014

Taula 1: Períodes d’avaluació dels nivells d’immissió d’NO2

Punt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ubicació

Tipus

Son Hugo
Estació Foners
Parc de la Mar
C/ Can Dusai
Avda. Gabriel Roca
Estació Bellver
Avda. Picasso
C/ Degà Tous
C/ Quatre de novembre
Parc de Sa Riera
C/ Ocells
Via Alemanya
Les Rambles
Plaça Abu Yahyà
S’Escorxador
C/ Arquitecte Bennàssar
C/ Aragó (Bar Güell)
Plaça Tinent Coronel Franco
Plaça Garcia Orell
C/ Manacor (parc)
Gesa
C/ Aragó (via de cintura)

Taula 2: Punts d’avaluació dels nivells d’immissió d’NO2
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Trànsit
Trànsit
Trànsit
Fons urbà
Trànsit
Suburbà
Trànsit
Fons urbà
Fons urbà
Fons urbà
Fons urbà
Trànsit
Trànsit
Trànsit
Fons urbà
Trànsit
Trànsit
Trànsit
Trànsit
Suburbà
Suburbà
Trànsit

Qualitat de l’aire a les Illes Balears 2010/2015

Gràfica 1: Punts d’avaluació dels nivells d’immissió d’NO2
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Resultats de la campanya.
La taula 3, a la pàgina següent, mostra els resultats finals de la campanya, una vegada
aplicats els diferents factors de correcció. No només es presenten els resultats dels
diferents 22 punts corresponents per als 6 períodes analitzats, sinó també els valors
mitjans per a cada un dels punts (variació espacial) i per a cada un dels períodes
(variació temporal). Per motius diversos no s’han pogut obtenir dades corresponents
als punts 4 (Can Dusai), 19 (Plaça Garcia Orell) i 20 (C/Manacor).
Amb les dades obtingudes es podria resumir que el nivell general d’immissió d’NO2
a Palma és de 42 µg/m3, que es correspondria amb una dolenta qualitat de l’aire
respecte a aquest paràmetre.
Addicionalment el gràfic 2 compara els resultats obtinguts amb el valor límit anual.
Es pot apreciar que 12 dels 22 valors superen els 40 µg/m3.

Gràfica 2: Resultats i comparació amb el valor de referència (en µg/m3)
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Punt

Ubicació

P1

P2

1

Son Hugo

54

2

Estació Foners

3

Parc de la Mar

4

C/ Can Dusai

5

P4

P5

P6

M

50

27

30

59

39

66

52

31

33

52

42

44

27

16

14

42

23

Avda. Gabriel Roca

55

17

21

50

48

38

6

Estació Bellver

14

5

8

10

11

9

7

Avda. Picasso

80

23

55

37

48

8

C/ Degà Tous

61

16

21

39

11

30

9

C/ Quatre de novembre

29

8

9

12

15

13

10

Parc de Sa Riera

43

8

69

13

40

28

11

C/ Ocells

52

24

19

62

124

51

12

Via Alemanya

119

100

88

48

222

90

13

Les Rambles

97

40

32

30

14

Plaça Abu Yahyà

57

91

16

74

126

70

15

S’Escorxador

98

36

22

24

49

36

16

C/ Arquitecte Bennàssar

56

41

16

82

93

60

17

C/ Aragó (Bar Güell)

46

85

32

80

111

72

18

Plaça Tinent Coronel
Franco

85

67

19

47

77

53

19

Plaça Garcia Orell

20

C/Manacor (parc)

21

Gesa

50

12

7

25

55

24

22

C/ Aragó (via de cintura)

37

39

20

28

121

39

Mitjana

60

39

26

40

72

42

Taula 3: Resultats de la campanya (en µg/m3)
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Gràfica 3: Resultats de l’avaluació dels nivells d’immissió d’NO2 per a cada punt
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Gràfica 4: Mapa dels nivells d’immissió d’NO2
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Si es realitza una segregació dels valors assolits segons el tipus d’estació (trànsit,
suburbana, forns urbà) es troben diferències significatives: els indrets corresponents
a trànsit intens de vehicles són els que mostren els valors més elevats.
Tipus d’estació

NO2 (en µg/m3)

Trànsit

51

Fons urbà

32

Suburbà

17

Taula 4: Valors segons tipus d’estació

Gràfica 5: Comparació valors mitjans P1 a P6 amb la sèrie
històrica 2005-2014

Els valors assolits durant la campanya
han estat comparats amb els valors
mensuals registrats a Foners durant
els anys 2005-2014. La comparació
es mostra en el gràfic següent. Com
es pot comprovar els valors obtinguts
amb els tubs passius són semblants
als de la pauta 2005-2014, excepte
els corresponents a P6 que són
significativament superiors. El motiu
d’aquests valors tant elevats podria
ser l’elevada estabilitat atmosfèrica
present a l’illa de Mallorca durant el
moment de la campanya P6, estabilitat que va ser causada per una
forta entrada d’aire càlid d’origen
saharià.

Precisió i exactitud de la campanya.
El mètode de seguiment de la qualitat de l’aire amb tubs captadors passius no és un
mètode de referència reconegut en el Reial Decret 102/2011, motiu pel qual s’ha de
procedir a la avaluació de la qualitat de les dades obtingudes amb els tubs passius
mitjançant la comparació amb les dades de les estacions de mesura de qualitat de
l’aire, que sí utilitzen el mètode de referència.
La precisió es defineix com la proximitat d’una sèrie de mesures entre sí i l’exactitud
com la proximitat d’una mesura respecte al valor de referència o valor real. Per a
l’avaluació de la qualitat de les dades obtingudes durant la campanya ha estat
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necessari calcular aquests dos valors estadístics.
Per procedir al càlcul de la precisió i l’exactitud es va realitzar una anàlisis per sextuplicat
amb captadors passius conjuntament amb els equips automàtics de Foners i Parc
de Bellver i es va procedir a la comparació dels resultats del sextuplicat entre sí per
al càlcul de la precisió i posteriorment amb les resultats proporcionats pels equips
automàtics, prèviament calibrats i verificats, per al càlcul de l’exactitud.
Resultats dels captadors (µg/m3)
Estació

Foners

T1

T2

T3

T4

T5

T6

(µg/m )

P1

69

75

75

66

65

49

67

9,6

14

P2

50

55

53

3,5

7

29

39

31

7,3

24

10,1

20

Mitjana C. V.

16

3

C. V.
(%)

P3
P4
P5
P6

P1
P2
Bellver

Mitjana

Desv.
Est.

Període

39

32

24

22

33
62

33
46

14

15

3

6

7

9

11
6

37

10

58

17

61

14

46

16

52

14

2,4

17

5

2,1

47

8

1,0

13

8

10

2,1

61

15

11

6,5

34

P3
P4
P5
P6

8

Mitjana C. V.

34

Taula 5: Càlcul de la precisió

La taula 5 resumeix les dades estadístiques per al càlcul de la precisió. Els triplicats
corresponents als períodes P1 a P4 es varen realitzar a la planta de compostatge i els
corresponents a P5 i P6 a la incineradora de residus urbans. Les dues instal·lacions
estan situades al Parc de Tecnologies Ambientals de Son Reus.
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A la taula es presenten el valor mitjà, la desviació estàndard i el coeficient de variació
(C. V.) corresponents als sis períodes avaluats. El coeficient de variació es defineix
com la desviació estàndard dividit per la mitjana. Els valors estan multiplicats per 100
per oferir els resultats en percentatge. El coeficient de variació és un valor estadístic
habitual per representar la precisió.
Com es pot observar a Bellver (34%) s’assoleixen valors de C. V. més elevats que a
Foners (16%) degut principalment als moderats nivells d’immissió assolits a la primera
estació.
El càlcul de l’exactitud és indispensable per poder obtenir un factor de correcció de
les dades analítiques obtingudes amb els captadors passius. La taula 6 compara els
valors mitjans obtinguts amb els captadors passius amb els obtinguts amb l’equip
automàtic de mesura. Com es pot apreciar s’observen importants divergències entre
els diferents mètodes de mesura.

Estació

Foners

Bellver

Resultats dels captadors
(µg/m3)

Període

T1

T2

T3

T4

T5

T6

P1

69

75

75

66

65

49

P2

50

55

P4

29

39

P5

33

P6

62

46

37

58

61

P1

14

15

10

17

14

P2

3

6

P4

7

9

P5

11

P6

6

Mitjana Mitjana Exactitud
tubs
automàtic
(%)
67
53

P3
39

32

24

22

31
33

32

-3

46

52

52

1

16

14

8

8

0

8

10

11

14

15

11

16

34

5

P3
8

Taula 6. Càlcul de l’exactitud
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No se disposa de dades dels equips automàtics de Foners i Bellver durant el
començament de la campanya, així que el valor de l’exactitud només es pot calcular
pels períodes P5-P6 en el cas de Foners i P4-P6 en el cas de Bellver. Únicament durant
el període P6 en el cas de Bellver s’ha obtingut un valor d’exactitud elevat (34%).
Degut als elevats valors dels tubs d’aquesta campanya s’ha decidit no aplicar cap
factor de correcció addicional degut a l’exactitud.
CONCLUSIONS
Les principals conclusions de la campanya serien les següents:
a. Els nivells d’immissió respecte a l’NO2 a Palma són en general bastant elevats
amb un valor mitjà de 42 µg/m3 que es correspon amb una dolenta qualitat
de l’aire
b. S’aprecien diferencies significatives entre els valors registrats en punts de trànsit
intens, que mostren valors molt elevats, als registrats en punts suburbans, amb
valors molt més moderats
c. Dins la ciutat de Palma la distribució geogràfica de la qualitat de l’aire respecte
a l’NO2 ha canviat durant aquest últims anys: zones com la via de cintura o la
façana litoral de la ciutat han disminuït significativament els nivells d’immissió
d’NO2 entre els anys 2008 i 2012, valors que per contra han augmentat
notablement en la zona de l’eixample
d. Degut a que, per diversos motius, s’ha hagut d’eliminar el període P3 i no
s’han pogut obtenir dades dels tubs 4, 19 i 20, es considera oportú ampliar
la informació proporcionada pel present informe amb dades addicionals
proporcionades per futures campanyes
Palma, 30 de juliol de 2014
Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica, DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI
NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA D’AGRICULTURA,
MEDI AMBIENT I TERRITORI, GOVERN BALEAR.
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