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CANVIS GEOQUÍMICS RECENTS A L‘ATMOSFERA
I QUALITAT DE L’AIRE
MEMÒRIA LLEGIDA PER L’ACADÈMIC ELECTE
Dr. XAVIER QUEROL CARCELLER
A l'acte de la seva recepció del dia 28 de febrer de 2019

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssimes Senyores i Senyors Acadèmics,
Senyores i senyors:
És per a mi un gran honor, i també un gran plaer, presentar la memòria d’ingrés a
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), a la qual agraeixo molt
que m’hagi concedit l’oportunitat d’acollir-me com a membre. La veritat és que em
provoca una sensació de gran respecte el fet de formar part d’una institució amb tanta
història i respectada en el món de les ciències i les arts. Intentaré posar el meu gra
de sorra perquè la RACAB mantingui l’estatus i respecte adquirit al llarg de la seva
història. Voldria donar les gràcies especialment als Excel·lentíssims Senyors Acadèmics Dr. Joan Albaigés, Dra. Montserrat Torné, Dr. Enric Banda i Dr. Mariano Marzo,
els quals he admirat sempre, per haver-me proposat i defensat la meva candidatura.
Estic molt agraït a totes les persones i institucions que m’han ajudat a formar-me
com a investigador. Voldria començar pels mestres i professors de l’escola i institut
del meu poble, Morella, per haver-nos donat una excel·lent educació i afició per
a plantejar-se interrogants i tractar de respondre’ls. Al professorat de la Facultat
de Geologia de la Universitat de Barcelona per la seva passió docent i científica i
l’excel·lent formació. Als meus directors de tesi, Dr. Ángel López-Soler i Dr. Ramon
Salas, al Dr. José S. Chinchón, per haver-me ensenyat i transmès l’esperit de «fer les
coses ben fetes» en ciència. Al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC),
l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) i l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) per haver-me acollit, permès desenvolupar la
meva carrera científica i haver confiat en el nostre grup. Especialment al Dr. Ángel
López Soler, Dr. Enrique Macpherson, Dr. Cesar Nombela, Dr. Emilio Lora Tamayo,
Dr. Antonio Figueras i Dr. José Ramón Urquijo. També a la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de
Medi Ambient, al de Ciència i Recerca (aquests noms han anat canviant al llarg del
temps, i poso aquí els que més m’han agradat, en cada cas), a la Direcció General
de Recerca i Innovació de la Comissió Europea (CE), al programa LIFE de la CE,
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per haver confiat en nosaltres i donar suport als nostres projectes (com diu l’amic
Dr. Millán Millán, són els que «han pagado la Cerveza»). També al Servei Geològic
de la Gran Bretanya (BGS) per la meva formació postdoctoral.
Desenvolupar recerca en matèria de medi ambient no és en l’actualitat una tasca
individual sinó de grup; dels organismes que acullen els grups, i sobretot de les famílies dels investigadors que els donen suport i aguanten moltes hores d’absència i
de treball familiar afegit. És per aquest motiu que vull agrair a la meva família que
m’hagin estimat, ajudat, animat i aguantat la meva obsessió per la recerca durant
tots aquests anys. Sense l’estima i el suport dels meus pares i germans, de la meva
companya Sílvia i de les meves filles Àngela i Belén estic plenament convençut que
no hagués pogut fer les tasques per les quals els meus col·legues m’han proposat
i acceptat a la RACAB. Als membres actuals i passats del nostre grup de recerca en
Geoquímica Ambiental i Recerca Atmosfèrica de l’IDAEA-CSIC, i en especial al meu
amic i col·lega Dr. Andrés Alastuey, seguit de tots els membres actuals i passats del
grup (vegeu els agraïments al final de la memòria). A tots els companys, tant de
l’àmbit científic com d’administració i serveis, dels instituts IDAEA-CSIC i ICTJA-CSIC.
Als col·laboradors més propers al nostre grup (vegeu també els agraïments al final
de la memòria) i a molts altres col·legues i amics amb els quals hem col·laborat, per
l’intens treball dut a terme, per les freqüents bones estones i per compartir uns pocs
mals moments en tots aquests anys.
A continuació exposaré la memòria de recepció a la RACAB, en la qual intento
mostrar els canvis antròpics recents en la geoquímica atmosfèrica a escala global, i
pel que fa a l’impacte en la qualitat de l’aire. Presentaré els avenços en coneixements
que la geoquímica ha permès assolir en qualitat de l’aire, en l’àmbit internacional
i en l’entorn més proper, amb exemples d’estudis específics, i finalment exposaré
un resum dels resultats d’un projecte europeu (AIRUSE-LIFE+), que he coordinat,
quant a mesures efectives de millora de la qualitat de l’aire.
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1. L’ATMOSFERA
El terme atmosfera té arrels gregues, de atmos i spheros (‘esfera de vapor’). L’atmosfera es pot definir com una barreja de gasos que envolta la geo-, bio-, crio- i
hidrosfera (G-B-C-HS). Actualment l’atmosfera està estratificada (figura 1). En els seus
primers 3 km, a la troposfera (amb una potència de 8 km als pols i 18 km a l’equador,
i una mitjana de 10 km), es desenvolupa la vida, la qual és possible gràcies a la seva
composició. Sobre la troposfera tenim l’estratosfera (fins a 45 km), una capa molt
potent, seca i amb un alt nivell de O3, que també fa possible la vida sobre la Terra
per l’efecte de disminució de la radiació solar incident. Sobre aquesta, la mesosfera
(fins als 80 km), on s’assoleixen temperatures molt baixes (−90 oC) i es produeix una
intensa ionització. Generalment es considera que l’atmosfera arriba fins al voltant
dels 80 km. Encara que la termosfera (80-500 km) es considera part de l’atmosfera,
el 99,999 % de la massa d’aquesta està confinada en els 100 km inferiors. A partir
dels 500 km comença l’exosfera (figura 1). Així doncs, la geometria de l’atmosfera
es caracteritza per una relació alçària (80 km) / perímetre (40.075 km) d’1/500.
Pel que fa a la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, les dues capes inferiors —la
troposfera i l’estratosfera— són les més rellevants. Com que l’estratosfera està sotmesa a una gravetat superior, en aquests 10 km inferiors es confina el 77 % de la massa
total de l’atmosfera. D’altra banda, la seva dinàmica física i química està altament
influenciada per interaccions amb la G-B-C-HS i l’antroposfera.

Fig. 1. Estructura de l’atmosfera.
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Com es pot deduir de les característiques anteriors, la composició de l’atmosfera
varia molt espacialment, però en general s’accepta la següent composició mitjana a
la troposfera: N2 (78 % v), O2 (21 % v) i gasos nobles (< 1 % v), amb una vida mitjana superior als 1.000 anys. A més, a la troposfera hi ha una sèrie d’altres components minoritaris que hi són presents en concentracions variables, temporalment i
espacialment, de centenars de parts per milió (ppmv), com ara el CO2 (409 ppmv el
desembre del 2018, NOAA, 2019), CH4 (1,9 ppm al setembre de 2010, NOAA, 2019),
H2 i N2O, amb vides mitjanes d’entre 1 i 100 anys. Cal afegir-hi una gran varietat de
components traça, també amb una gran variabilitat temporal i espacial, en el rang de
concentracions d’unitats, desenes, centenars o algun miler de parts per bilió (ppbv)
o micrograms per metre cúbic (µg/m3), com ara H2O(v), CO (< 1 ppmv), O3, NO2,
NH3, SO2, H2S, una gran varietat de compostos orgànics volàtils (COV) i partícules
en suspensió (PM, altrament anomenats aerosols), entre d’altres, amb vides mitjanes
d’entre hores i un any.

Fig. 2. Síntesi de l’evolució de la composició química de l’atmosfera i els esdeveniments o
canvis de la geo-, crio-, hidro- i biosfera que han incidit més enllà, a partir de Lagzi et al.
(2003), Clarage (2008), Hessler (2011) i Kendall (2013). CAMB, Cambrià; Or, Ordovicià;
S, Silurià; De, Devonià; Car, Carbonífer; Pe, Permià; Tr, Triàsic; J, Juràssic; Cr, Cretaci;
Ce, Cenozoic.
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Aquesta composició i la gradació dels temps de vida dels seus components són
el producte d’una evolució geobioquímica de l’atmosfera al llarg del temps geològic
que ha seguit la tendència d’anar eliminant els components més reactius i negatius
per al desenvolupament de la biosfera. A partir dels treballs de Lagzi et al. (2003),
Clarage (2008), Hessler (2011) i Kendall (2013), s’ha intentat sintetitzar en la figura 2
l’evolució de la composició química de l’atmosfera i els esdeveniments o canvis de
la G-B-C-HS que hi han incidit més.
• El Hadeà (4.500-4.000 milions anys) va ser un període d’acreció de matèria;
l’atmosfera era constituïda probablement per H2 i He, els quals es van perdre en
gran part per l’absència d’un camp gravitatori i els vents. El N2 va ser després el
principal constituent, i ho continua sent ara, però les concentracions de H2O,
CO2, CH4 i NH3, provinents de la desgasificació de la geosfera, eren elevades.
• Al llarg de l’Arqueà (fins als 2.500 milions d’anys) aquests varen anar decreixent
en concentració a l’atmosfera primitiva fins a ser realment minoritaris.
• Des del final de l’Arqueà i l’inici del Proterozoic, la fotosíntesi oxigènica i els
eucariotes respiradors de O2 van començar a enriquir progressivament els oceans
i l’atmosfera en O2, de manera que, a mitjans del Proterozoic (cap als 1.500
milions d’anys), la concentració de O2 ja era del mateix ordre de magnitud que
en l’actualitat.
• No obstant això, en el Fanerozoic (darrers 500 milions d’anys) les fluctuacions
de la concentració d’aquests i de CO2 han estat molt intenses, com a conseqüència de la interacció d’emissions i embornals geològics i biogènics (com
ara l’embornal de CO2 que va suposar la seva captura als dipòsits de carbó del
Carbonífer i el Permià, a la vegada que els boscos precursors d’aquest carbó
van enriquir l’atmosfera en O2), fins a donar lloc a les seves concentracions
actuals. Els canvis climàtics, en gran part causats pels canvis de la composició
atmosfèrica, van ser molt intensos, des del Cretaci, amb altes concentracions de
CO2, intens vulcanisme, alts nivells dels oceans, i sense casquets polars, fins a
les glaciacions del Quaternari. En la darrera era, el Cenozoic, a pesar de tenir
un vulcanisme menys intens que en el Cretaci, els continents es van desplaçar
fins a ocupar les posicions actuals.
• En el Quaternari, la composició de l’atmosfera venia donada per les condicions
heretades del final del Neogen, i per l’equilibri d’aquestes amb la geodinàmica,
la hidrosfera i la biosfera. Es van succeir importants glaciacions per diverses
causes, com ara les variacions orbitals de la Terra, canvis en l’atmosfera i la
deriva continental. Dintre del Quaternari es distingeix l’Antropocè, caracteritzat per la influència de l’home sobre la Terra, que ha induït característiques
importants en el medi ambient; i aquestes ja no es regeixen exclusivament per
l’equilibri entre les condicions heretades i la G-B-C-HS, sinó que hi intervé
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de manera important l’antroposfera. Hi ha encara debat científic sobre quan
comença l’Antropocè. Per a alguns autors, aquest període començaria amb
els primers focs (50.000-10.000 anys abans de l’actualitat), i per a d’altres la
revolució industrial (1760) o tecnològica (1950-1960) és el que marcaria l’inici
d’aquest període (Lewis i Maslin, 2015). De fet, és en els darrers segles d’aquest
període que les emissions atmosfèriques han causat canvis composicionals
rellevants a la troposfera, com ara l’increment en les concentracions de gasos
d’efecte d’hivernacle (GsH) (IPCC, 2007, 2013 i 2014), la destrucció de la capa
estratosfèrica de O3 (Molina i Rowland, 1974; Crutzen, 1986) o el domini antròpic de les emissions globals netes d’aerosols secundaris (IPCC, 2007 i 2013;
Gieré i Querol, 2010), el deteriorament intens de la qualitat de l’aire en zones
habitades (aquest darrer ja evidenciat des de mil·lennis anteriors a l’actualitat,
com es veurà posteriorment). Personalment, crec que el 1960 és el límit més
adequat, a causa del canvi exponencial en el creixement de la població global
i els efectes ambientals derivats.
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2. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I LA QUALITAT DE L’AIRE
Un contaminant atmosfèric es pot definir com tota substància present en l’aire que
pot tenir efectes nocius per a la salut humana, el medi ambient o béns de qualsevol
natura. El deteriorament de la qualitat de l’aire a l’interior dels edificis i els llocs de
treball queda generalment exclòs quan parlem de contaminació atmosfèrica, i per
tant ens referim sempre a l’aire exterior de la baixa troposfera. Aquests efectes als
quals ens hem referit en la definició de contaminant es produeixen a tres escales
diferenciades:
• L’escala global. Els contaminants són sempre emesos per fonts puntuals, canalitzades o difuses (siguin naturals o d’origen antròpic), però els efectes es
produeixen a escala global. En són exemples l’efecte d’escalfament climàtic/
global dels gasos i partícules amb efectes d’hivernacle, com ara el CO2, el
CH4 o les partícules de carboni negre (black carbon, BC); o la destrucció de
la capa de O3 estratosfèric per emissions de compostos orgànics halogenats.
Encara que emesos de focus locals i concrets, l’efecte d’aquests contaminants
és global i no afecten directament la salut humana ni els ecosistemes. Sí que
els afecten indirectament pels efectes derivats del canvi climàtic/global, però
no directament pel mateix contaminant.
• La mesoescala o escala mitjana. Aquí els contaminants han de viatjar distàncies
considerables, d’unes poques desenes a centenars i fins i tot milers de kilòmetres per causar el problema. En són exemples la pluja àcida, l’eutrofització
per dipòsit atmosfèric de contaminants, el transport i dipòsit de contaminats
orgànics persistents (COP) i Hg, el transport i formació de O3 troposfèric, i el
transport de la pols africana cap a Europa o l’Atlàntic. En aquest procés, els
contaminants o els seus precursors són emesos a una zona o regió i transportats i, en alguns casos dipositats, lluny d’aquesta. Com a exemple, el O3 no és
emès per cap font de contaminació concreta, sinó que es forma a l’atmosfera
a partir de precursors (NO i COV), a sotavent dels plomalls de contaminació
urbana industrial, i amb gran influència de la radiació solar (reaccions fotoquímiques). Així doncs, les zones que en reben l’impacte són generalment a
desenes, centenars o milers de kilòmetres dels focus emissors dels precursors.
En el cas de la pluja àcida, els òxids de S i N (SO2 i NO) són emesos per focus concrets i són transportats i oxidats-transformats en àcids (H2SO4 i HNO3),
que poden acidificar els sòls, els recursos hídrics i causar problemes ecològics
greus. Així doncs, aquests contaminants o els seus derivats tenen un impacte
clar i directe sobre la salut humana i els ecosistemes afectats, i aquest es produeix a distància del causant del problema. En aquest cas ja podem parlar de
deteriorament de la qualitat de l’aire ambient, ja que els contaminants o els
seus derivats afecten directament la salut i el medi ambient.
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• La microescala. En aquesta escala és on es troben els efectes més importants en
el deteriorament de la qualitat de l’aire. Es tracta de zones urbanes, industrials
o rurals que reben l’impacte de les emissions que elles produeixen. Les més
importants són les emissions de PM inferiors a 10 i 2,5 micres (PM10 i PM2,5) i
de NO× del trànsit rodat, de les centrals tèrmiques i de la indústria; les partícules ultrafines (UFP) del trànsit i la nova generació per processos atmosfèrics
de nucleació; els metalls i SO2 de la indústria i generació elèctrica; el SO2,
NO×, PM10, PM2,5 i partícules ultrafines de zones portuàries; el NO× i PM2,5 de
les calefaccions i cuines; les emissions d’amoníac (NH3) dels purins i la seva
utilització agrícola, i les emissions de PM2,5 i hidrocarburs aromàtics policíclics
de les calefaccions de biomassa i de les cremes agrícoles.
Segons l’OMS (2013a), un increment de concentració de 10 µg/m3 de PM2,5 en la
concentració anual augmenta el risc relatiu de mortalitat per causes naturals d’una
població en un 1,062 (95 % interval de confiança, CI = 1,040, 1,083). En el dia a
dia, aquest increment es relaciona amb un augment del risc relatiu de mortalitat
per causes naturals de l’1,23 % (95 % CI = 0,45 %, 2,01 %), i un 0,91 % (95 % CI =
0,17 %, 1,66 %) d’ingressos hospitalaris per causes respiratòries. Un augment en
la concentració de 10 µg/m3 de O3, per sobre de 70 µg/m3 de les mitjanes de les
màximes 8-horàries comporta un increment del risc relatiu de mortalitat d’1,0049
(95 % CI = 1,0013, 1,0085) per mortalitat cardiovascular i 1,0029 (95 % CI = 0,9989,
1,0070) per mortalitat respiratòria. Quant al NO2, un increment de 10 µg/m3 de
la mitjana anual es correspon amb un augment del risc relatiu de mortalitat per
causes naturals d’1,055 % (95 % CI = 1,031, 1,08). Per tant, és demostrat l’efecte
directe de la contaminació local sobre la salut de la població.
Encara que els efectes en l’increment del risc relatiu mitjà de mortalitat per
un augment dels valors interquartils d’aquests contaminants són de 0,9-1,2 %,
el fet que la major part de la població del planeta, i en especial els habitants
de zones urbanes i industrials, sigui afectada per l’exposició als contaminats
produeix valors absoluts d’increment de morbiditat i mortalitat prematura molt
elevats. Així, el GBD (2017) demostra que el 2016 l’exposició a l’aire contaminat
és el cinquè factor de risc de mortalitat a escala global, seguint a la malnutrició, el risc d’una mala dieta, l’elevada pressió arterial i el tabac; el segon en
països de renda molt baixa i el desè en els països amb la renda més elevada
del món. L’OMS (2016a) atribueix 3 milions de morts prematures l’any 2012
a la contaminació atmosfèrica, dels quals el 87 % es produeixen en països de
renda mitjana-baixa (82 % de la població mundial). A l’Europa dels 28 (UE-28),
l’AEMA (2018a) estima al voltant de 480.000 les morts prematures anuals (2014)
atribuïbles a PM2,5, NO2 i O3.
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3. LES EMISSIONS DELS CONTAMINANTS
3.1. Les emissions dels contaminants climàtics
Les figures 3 i 4 mostren les emissions globals de GsH el 2010 per gas i sector
segons el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, 2014),
les de CO2 el 2014 per regió segons Boden et al. (2017), i les de carboni negre (BC)
el 2010, per sector i per regió, segons Klimont et al. (2017). Com es pot observar, les
emissions de CO2 representen el 76 % (de les quals el 30 % provenen de la Xina, el
15 % dels EUA, el 9 % de la UE-28 i el 7 % de l’Índia) de tots els GsH, i les de CH4,
el 16 %. Els quatre sectors principals emissors de GsH són la generació elèctrica i
de calor (25 %), la desforestació i els canvis d’ús del sòl (24 %), la indústria (21 %)
i el transport (14 %).
Pel que fa al BC, tres sectors dominen les emissions globals: el sector residencial (44 %), els incendis forestals i de la sabana (24 %) i el transport rodat (14 %),
amb un origen marcadament diferent del descrit per als GsH. També ho és l’origen
regional de les emissions, el qual està dominat per l’est asiàtic (27 %), els incendis
(24 %), el sud-oest i centre d’Àsia (18 %) i Àfrica (14 %). Europa i Rússia n’aporten
un 7 %, la meitat que de la contribució als GsH (14 %).

Fig. 3. Emissions globals de gasos amb efecte d’hivernacle (GsH) el 2010 per contaminant
i sector segons l’IPCC (2014) i de CO2 el 2014 per regió segons Boden et al. (2017).
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Fig. 4. Emissions globals de BC el 2010, per sector i per regió, segons Klimont et al. (2017).

3.2. Les emissions dels contaminants de qualitat de l’aire o urbans
La figura 5 mostra les contribucions dels diferents sectors a l’inventari d’emissions
2015 de la UE-28, segons dades del CEIP (2018). S’hi pot observar que:
• el transport rodat és la font principal d’emissió de NO× i la segona en BC, PM2,5
i PM10 primaris;
• calefaccions domèstiques de carbó i biomassa dominen les emissions de PM2,5
i PM10 primaris, benzo[]pirè (BaP) i BC;
• l’agricultura domina les emissions de NH3 amb un 93 %, mentre que
• la generació elèctrica domina les emissions de SO2.
Hem de puntualitzar que aquestes contribucions relatives mitjanes no són extrapolables a totes les ciutats europees i que en algun cas no són representatives
de la contribució als nivells de contaminants en aire ambient a les ciutats. D’una
banda, les calefaccions de carbó i biomassa no tenen una extensió homogènia a les
capitals d’Europa. De l’altra, les contribucions dels sectors a l’inventari d’emissions
no són equivalents a les contribucions d’aquestes fonts als nivells d’exposició dels
ciutadans europeus.
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Fig. 5. Inventari d’emissions contaminants atmosfèric per al 2015 i UE-28, obtingut a partir
de les dades oficials de les Nacions Unides, descarregades de CEIP (2018, http://webdab1.
umweltbundesamt.at/official_country_year.html?cgiproxy_skip=1).
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La proximitat de la font d’emissió al ciutadà és un factor clau. El trànsit rodat
emet contaminants molt a prop dels ciutadans i a molt baixa altura, mentre que
una central tèrmica està més allunyada dels ciutadans i emet en altura. Per tant, la
mateixa càrrega d’emissió en els dos casos tindria un impacte molt diferent en els
nivells d’exposició a la població. Per això, en el cas de Barcelona, la contribució
del trànsit rodat als nivells en aire ambient de NO2 de la ciutat és d’un 60 %, mentre
que la contribució a l’inventari municipal d’emissions és prou inferior (Ajuntament
de Barcelona, 2017).
En el cas de les PM2,5 i PM10, el recent projecte AIRUSE-LIFE+ ha permès calcular
que en cinc ciutats mediterrànies el trànsit rodat contribueix amb un 25-35 % de la
mitjana anual de PM10, tenint en compte tant les emissions del tub d’escapament
com les del desgast de frens, rodes i ferm de rodament (AIRUSE, 2016; Amato et al.,
2016). També és molt important ressaltar que, en relació amb PM2,5 i PM10, l’inventari
d’emissions es refereix solament al material primari, és a dir, les partícules sòlides
i líquides emeses com a tals, mentre que al voltant del 70 % de PM2,5 i el 60 % de
PM10 està constituït per material secundari, aquell que es produeix a l’atmosfera a
partir de gasos precursors reactius (com ara SO2, NO×, COV i NH3), que donen lloc
a la formació de partícules (AIRUSE, 2016; Amato et al., 2016).

406

15

4. CANVIS GEOQUÍMICS DE L’ATMOSFERA I CANVI CLIMÀTIC
El darrer informe de l’IPCC (2013) fixa en +2,3 W/m2 l’escalfament atmosfèric per
causes antropogèniques. Des del 1750 fins al 2011, és «extremament probable» que
els humans hàgim causat un escalfament marcat del clima per canvis induïts en el
forçament radiatiu (FR) global. Aquest canvi en l’FR és almenys cinc vegades més
gran que l’atribuït a canvis naturals de la irradiància solar. Des del 1950, l’FR natural
ha tingut una influència comparable a l’antropogènica.
A continuació resumim els canvis de concentració dels GsH i la seva aportació a
l’FR global segons l’IPCC (2013) i la NOAA (2019) (figures 6 i 7).
• Els GsH amb més impacte són: CO2, CH4, N2O, compostos orgànics halogenats
i el SF6, amb un FR agregat de +3,03 W/m2, molt més elevat que l’escalfament
global net (+2,29 W/m2).
• La concentració de CO2 global (causant d’un FR de +1,68 W/m2 i atribuït en
tres quartes parts a processos de combustió energètics i industrials i en una
quarta part al canvi d’usos del sòl). Segons la NOAA (2019), a l’Observatori
del Mauna Loa es va arribar a les 409 ppm el desembre del 2018, quan la
concentració el 1965 era de 320 ppm, amb la qual cosa presenta un creixement de 2,1 ppm/any.
• La concentració mitjana global de CH4 (+0,97 W/m2) va arribar a 1.864 ppb al
Mauna Loa al setembre de 2018 (propera als 1,700 ppb el 1988; NOAA, 2019).
• Els gasos del Protocol de Mont-real (CFC, HCFC, CC, amb un +0,18 W/m2)
van assolir un màxim el 2003 i des de llavors han disminuït marcadament.
• El N2O (+0,17 W/m2) continua augmentant amb una taxa de 0,26 %/any i ha
assolit les 333 ppb el 2018 (313 ppb el 1988; NOAA, 2019).
• Els HFC i el SF6 del Protocol de Kyoto també presenten una clara tendència
a incrementar, amb 3,5 ppb de SF6 el 1995 fins a 10,0 ppba finals de 2018
(Bullister, 2017, NOOA, 2019), amb un FR de +0,03 W/m2.
• El radical hidroxil (gas OH), una espècie química clau que oxida els COV,
incloent-hi CH4 i d’altres GsH, i afavoreix la producció de O3 troposfèric, nitrat,
sulfat i compostos orgànics secundaris en fase particulada, presenta una concentració elevadament constant des del 1979 (quan va començar a mesurar-se
de manera continuada).
• La disminució del O3 estratosfèric observada fins als anys 1990 es va aturar i la
seva recuperació causa un FR negatiu (−0,05 W m–2).
• El CO (+0,23 W/m2) i els COV no metànics (+0,10 W/m2) presenten, mitjançant
la seva oxidació, un efecte secundari sobre el FR, com a fonts troposfèriques
de O3,CO2 i CH4.
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Fig. 6. Evolució de les concentracions atmosfèriques de GsH al Mauna Loa, a l’Antàrtida
i a l’hemisferi Nord, segons NOAA (2019), Montzka et al. (2017) i Bullister (2017).

Així doncs, els GsH presenten un efecte combinat clarament d’escalfament, amb
un FR positiu que supera amb claredat l’escalfament global calculat, tenint en compte
tots els factors rellevants (figura 7). Aquesta reducció de l’escalfament es deu en gran
part a l’efecte produït per les partícules o aerosols atmosfèrics, que en conjunt tenen
un efecte de FR negatiu (refredament). Així, gairebé totes les partícules tenen un efecte de scattering, o de dispersió, que es tradueix en una disminució de la radiació
que arriba a la superfície i, per tant, en un efecte de refredament (figura 7). D’altra
banda, les partícules higroscòpiques, com ara el nitrat, el sulfat i alguns compostos
orgànics, actuen com a nuclis de condensació, i produeixen núvols densos i de vida
mitjana més llarga, que afavoreixen l’efecte de dispersió de la radiació per part de
les gotes d’aigua i provoquen així un efecte indirecte de refredament. Per contra, les
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partícules fosques, com ara el BC, absorbeixen radiació i produeixen un escalfament
de manera directa, o «semi-directa» (Haywood i Boucher, 2000). En aquest darrer
cas es considera que el BC a l’altura de la zona de formació de núvols pot provocar
escalfament, el qual redueix el potencial de formació de núvols.
A més d’aquests efectes dels aerosols en els núvols, hi ha un altre efecte important
sobre la freqüència de la pluja. S’ha demostrat que un increment de contaminació
per partícules augmenta marcadament la concentració de nuclis de condensació en
els núvols. Aquest increment divideix la condensació entre molts nuclis, de manera
que no creixen prou perquè la massa de les gotes del núvol puguin produir pluja.
D’aquesta manera, la vida del núvol augmenta, però la pluja potencial es desplaça a
altres zones on, després de créixer més la mida dels nuclis de condensació, el núvol
descarrega la pluja (Rosenfeld, 2000; Rosenfeld et al., 2007; Levin i Cotton, 2008).
En qualsevol cas, hi ha un clar consens científic que l’efecte dels aerosols en l’FR
és d’una manera neta de refredament (IPCC, 2013). Aquest efecte de refredament és
el causant que l’escalfament net produït pels GsH s’hagi reduït a la meitat. L’efecte
dels diferents components del PM atmosfèric es pot resumir de la manera següent:
• L’efecte directe de l’aerosol carbonós orgànic, pols mineral, nitrat, amoni i sulfat
assoleix un FR de −1,01 W/m2 (−0,29, −0,10, −0,15, −0,06 i −0,41, respectivament).
• Efecte indirecte dels aerosols mitjançant l’increment de nuclis de condensació,
–0,45/W/m2.
• En la part oposada, l’efecte directe del BC s’estima en +0,64 W/m2, i l’efecte de
deixants de condensació persistents de l’aviació, en +0,01 W/m2.
• L’efecte de refredament global d’aerosols volcànics estratosfèrics està al mínim
a causa de l’absència d’episodis intensos de vulcanisme des de l’erupció del
mont Pinatubo el 1991.
Així doncs, l’efecte negatiu de l’FR dels aerosols assoleix −1,46 W/m2, i el positiu,
+0,65 W/m2, de manera que en resulta un efecte net de refredament de −0,81 W/m2,
que, juntament amb un FR negatiu resultant del canvi d’usos del sòl, contraresten part
de l’FR positiu dels GsH (figura 7). No obstant això, l’informe IPCC (2013) reconeix
que la incertesa dels càlculs quantitatius de l’FR dels aerosols és molt elevada, més
elevada que per a la dels GsH. La recerca en aquest camp és molt necessària per a
reduir el marge d’incertesa i poder obtenir prediccions molt més acurades.
L’IPCC (2013) ha calculat que des de l’Informe del 2007 (IPCC, 2007), l’FR s’ha
incrementat marcadament, en gran part degut a l’augment marcat de la concentració
de CO2. El que resulta evident, com mostra GISS-NOAA (2018), és que els anys 2016,
2017 i 2015 han estat, en aquest ordre, els anys amb una temperatura global mitjana més elevada des que es controla aquest paràmetre (darrers 138 anys, figura 8).
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Fig. 7. Balanç dels forçaments radiatius de gasos i aerosols atmosfèrics
segons dades aportades per l’IPCC (2013).

Fig. 8. Estimacions de la mitjana global d’anomalia de temperatura (respecte a la mitjana
del 1951-1980) a partir de dades oceàniques i de terra des del 1980 fins
al 2017 (GISS-NASA, 2018a). La línia vermella representa la mitjana mòbil de cinc anys.
El rang marcat en blau representa l’interval 95 % de confiança per anys
en cobertura parcial de dades.
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Hem de ressaltar, també, que fins als anys 1990 es va intensificar un efecte anomenat global dimming o enfosquiment global, atribuït a l’increment de la pol·lució
per contaminants que empitjoraven la qualitat de l’aire, que van donar lloc a un
major efecte de scattering de la radiació solar i, per tant, a un refredament per enfosquiment (Carnell i Senior, 1998). A partir d’aquesta dècada, la implementació de
polítiques ambientals als països més desenvolupats va resultar en un decreixement
de nivells de partícules i, per tant, aquest enfosquiment es va revertir (Wild, 2016).
Aquesta disminució en aerosols antropogènics com ara el sulfat amònic, (NH4)2SO4
o NH4HSO4, que s’ha reduït per exemple sobre Catalunya al voltant del 50 % durant
els darrers quinze anys (vegeu la secció següent), es tradueix en una major radiació
solar sobre la superfície i per tant en un increment de l’escalfament (Acosta-Navarro
et al., 2016). Així doncs, identifiquem aquí un primer feedback negatiu entre accions
de política de millora de la qualitat de l’aire sobre el clima: una millora en la qualitat
de l’aire local pot causar un major escalfament climàtic.

Fig. 9. Previsions de l’efecte de mesures climàtiques sense actuacions (referència),
amb mesures de reducció exclusivament de CO2 i de CO2+CH4+BC, modificat de Shindell
et al. (2012) i GISS-NOAA (2018).

En els apartats següents identificarem altres efectes negatius de polítiques climàtiques dutes a terme en relació amb la qualitat de l’aire. Les polítiques de guany-guany
clima-qualitat de l’aire són també clares, majoritàries i positives. Així, una reducció
del consum de combustibles o un increment de l’eficiència energètica afecten positivament els dos problemes. D’altra banda, Shindell et al. (2012) identifiquen com a
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efecte guany-guany la disminució de les emissions de BC, la qual té un efecte clarament negatiu sobre la salut humana (OMS, 2012a, 2013b i 2014) a la vegada que
causa escalfament climàtic (IPCC, 2013). Amb una vida mitjana a l’atmosfera del BC
d’una setmana (el CO2 la té de cent anys), les actuacions sobre aquest component fosc
dels aerosols poden reduir els impactes en la salut de la degradació de la qualitat de
l’aire i alhora reduir d’una manera marcada i ràpida l’escalfament (figura 9). Aquestes
retroalimentacions positives i negatives sobre mesures climàtiques i de qualitat de
l’aire, i la seva complexitat científica, han fet que països com Suècia hagin establert
sistemes d’avaluació sistemàtica dels efectes col·laterals (clima-qualitat aire) d’aquest
tipus de mesures i polítiques ambientals.
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5. CANVIS GEOQUÍMICS DE L’ATMOSFERA I QUALITAT DE L’AIRE
5.1. La qualitat de l’aire
Els problemes de la qualitat de l’aire i el seu efecte sobre la salut es van detectar
molt abans que els de la contaminació atmosfèrica que afecten el clima. En aquest
sentit, es poden esmentar molts exemples històrics, i fins i tot registres, com ara una
mòmia d’una dona del desert del Gobi (Loulan Beauty), 1800 aC, de la qual es va
poder deduir que havia mort a causa de l’efecte en els seus pulmons del sutge del
foc i la pols mineral desèrtica (Moose, 2014). Al segle xii, Maimònides (teòleg, filòsof
i metge sefardita cordovès) escrivia en el darrer capítol del Tractat de l’asma (Sefer
ha-katseret, de l’original Maqalah fi al-rabw), que conté aforismes concisos del que
considera útil per a qualsevol home desitjós de preservar la seva salut (és a dir, el
pacient) i administrar als malalts (és a dir, el metge): […] «el primer que cal tenir en
compte és la provisió d’aire fresc, aigua neta i una dieta saludable». L’aire fresc es
descriu amb un cert detall: «Comparar l’aire de ciutats amb l’aire dels deserts i les
terres àrides és com comparar les aigües que són podrides i tèrboles amb les netes
i pures. A la ciutat, a causa de l’alçària dels seus edificis, dels seus carrers estrets
i de tot el que s’aboca des dels seus habitants i els seus líquids […] l’aire es torna
estancat, espès i boirós […]. Si l’aire s’altera alguna vegada, lleugerament, l’estat de
l’Esperit Psíquic serà alterat perceptiblement. Aleshores trobareu molts homes en què
pugueu notar defectes en les accions de la psique amb el deteriorament de l’aire, és
a dir, que desenvolupen mals de comprensió, errades d’intel·ligència i defectes en la
memòria» (Goodhill, 1971). D’altra banda, al mateix Tractat, Maimònides dona també
consells per a reduir l’exposició als contaminants atmosfèrics: «Si no podem escollir
i hem de viure en una ciutat, n’hem de triar una amb horitzons nets i esforçar-se
almenys per residir als afores […]. És millor habitar un pis superior il·luminat per
un ampli sol. Els lavabos s’han de situar tan lluny com sigui possible de les zones
d’estar. L’aire ha de mantenir-se sec en tot moment, amb olors dolces, fumigants i
agents d’assecat. La preocupació per l’aire net és la principal regla per a preservar
la salut del cos i de l’ànima». (Rosner, 1981).
La revolució industrial al segle xviii, i els seus desenvolupaments associats, van
suposar un punt clau per al desenvolupament humà i el seu creixement. Hi ha un
evident punt d’inflexió en el creixement de la població mundial cap als anys 1950
i 1960, amb una clara acceleració i un màxim de +2,1 %/any als anys 1970, seguit
d’una reducció d’aquest fins al +0,7 % actual, amb previsions de +0,1 % el 2100.
Així doncs, la població mundial des del 1930 fins al 2015 ha tingut un creixement
del +370 %. El creixement a l’Estat espanyol en aquest període ha assolit el +96 %;
el de la ciutat de Barcelona, el +75 %, i el de ciutats del cinturó metropolità com ara
l’Hospitalet, el 750 % (Querol, 2018a i b).
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Aquest creixement de la població mundial, doncs, s’ha produït amb una migració
simultània cap a les ciutats, de manera que s’ha assolit una densitat de població a la
ciutat de Barcelona de 16.000 habitants/km2, i de 22.000 habitants/km2 a l’Hospitalet;
amb districtes com l’Eixample de Barcelona amb 33.000 habitants/km2, densitats molt
elevades si es comparen amb el rànquing mundial. Segons el Departament d’Afers
Econòmics i Socials de les Nacions Unides, el 1950 un 6 % de la població mundial
habitava en grans ciutats, mentre que el 2016 aquest percentatge supera el 54 %, i es
preveu que assolirà el 66 % el 2050. A més, el consum energètic per capita al món
ha incrementat un 44 % des del 1971 fins al 2014, i un 65 % les emissions anuals de
CO2 per capita des del 1960 fins al 2014 (3,1 tones/persona/any el 1960 a 5,0 tones/
persona/any el 2014; Banc Mundial, 2018). A la UE-28, es va assolir un màxim de
9,1 tones/persona/any CO2 el 1990, i aquestes s’han reduït a 6,8 tones/any el 2016
(Olivier et al., 2017).
Així doncs, en grans ciutats actuals la combinació d’un creixement poblacional
molt marcat, amb un increment de la densitat de població i del consum energètic
per capita (en part degut a l’increment de vehicles) ha donat lloc a la concentració
espacial d’emissions atmosfèriques que han generat problemes importants sobre la
qualitat de l’aire urbà. La figura 10 mostra els nivells de NO2 mesurats pel satèl·lit
OMI de la NASA els anys 2005, 2010 i 2017, i es pot veure com queden clarament
definides les grans ciutats. A la figura 11 es mostra també la concentració mitjana
anual de PM2,5 en diferents ciutats del món segons la base de dades de l’OMS (2016b)
i es veu l’associació clara entre les regions amb molta alta densitat de població, com
ara les asiàtiques, i les altes concentracions d’aquest contaminant.

Fig. 10. Nivells mitjans anuals en columna troposfèrica de NO2 (molècules/cm2)
segons dades del satèl·lit NASA-OMI nivell 3, representats amb dades del sistema Giovanni
(NASA-Giovanni, 2018).
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Fig. 11. Concentració mitjana els anys 2008-2015 de PM2,5 en diferents ciutats del món
(dades OMS, 2016b).

Les darreres avaluacions de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA, 2018a),
de l’OMS (2016b) i del Banc Mundial (2016) identifiquen el PM2,5 i el PM10, el NO2 i
el O3 com els contaminants amb un major efecte sobre la salut humana, així com el
SO2, el CO, el NH3, alguns COV —com el benzè (C6H6) i el toluè (C7H8)—, els contaminants orgànics persistents (COP) i els metalls. Les regions menys desenvolupades
del món pateixen problemes de qualitat de l’aire de tots aquests contaminants, mentre
que a les més desenvolupades el problema radica sobretot en PM2,5, PM10, O3, COV,
COP i NH3 (i NO2 en el cas d’Europa, Corea i altres regions de l’OCDE, i no tant als
EUA). La problemàtica és doncs molt diversa i, per centrar-la, ens focalitzarem en el
cas d’Europa.
La Comissió Europea, mitjançant l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA,
2018a) 29 d'octubre de 2018 exposa que, anualment, es registren a Europa 391.000
morts prematures de la població urbana, atribuïbles a l’agreujament de malalties
(principalment cardiovasculars, seguides de respiratòries) com a conseqüència dels
elevats nivells de PM2,5 en l’aire, i unes altres 76.000 degudes al NO2. Per això les
directives europees de qualitat de l’aire i el Reial decret (RD) que les transposa a la
nostra legislació (CE, 2008, i BOE, 2011) obliguen des del gener de 2010 a no sobrepassar els dos valors límit de NO2 per a la protecció de la salut: l’anual (no superar
com a mitjana anual 40 µg/m3 de NO2 en l’aire que respirem), i l’horari (no superar 18
hores a l’any els 200 µg/m3). El primer ens protegeix d’una exposició perllongada al
contaminant, mentre que el segon ho fa dels episodis de contaminació aguts. Aquests
valors límit de protecció són coincidents en la nostra legislació i en les guies de
qualitat de l’OMS (2006), encara que la legislació europea permet superar el valor
horari de 18 hores a l’any i l’OMS recomana no superar-lo mai.
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Pel que fa a PM (el contaminant amb major impacte en la salut), la situació és
molt diferent. Els valors límit de les directives i de l’RD van ser fixats per acords parlamentaris europeus establerts el 1999, que no van arribar sinó a doblar els valors
guia de l’OMS (veritables protectors de la salut humana). Així, com a mitjana anual,
l’OMS estableix un valor protector de 20 µg/m3 per a PM10, mentre que les nostres
lleis fixen 40 µg/m3. Una desproporció similar s’evidencia per al valor límit diari de
la legislació i el valor guia de l’OMS per a PM2,5. Pel que fa al valor límit diari, encara
que l’OMS i les normes europees coincideixen en un valor de 50 µg/m3, en el primer es refereix al percentil 98 (no superar aquest valor més de 3 dies/any), mentre
que a la norma europea s’associa al percentil 90,4 anual (és a dir, es pot superar 35
vegades/any). En tot cas, és legalment obligatori no superar aquests valors límit de
PM europeus des del gener del 2005.
Finalment, pel que fa al O3 i BaP, els valors normatius europeus disten molt dels
valors guia de l’OMS. En el cas del O3, el valor guia proposa no superar mai en la
concentració estival (de maig a setembre) 8-horària de 100 µg/m3, mentre que el
valor equivalent d’Europa és 100 µg/m3, com a percentil 93,2 (equivalent a permetre
la superació 25 dies a l’any). En el cas del BaP, atès que és un contaminant altament
cancerigen, l’OMS no dona un valor guia sinó unitats de risc; en aquest cas, 8,7 ×
10−5/ng/m3, és a dir, que en una població de 100.000 habitants, exposada tota la vida
a una concentració anual d’1 ng/m3 de BaP, 8,7 persones moririen per l’efecte del
BaP. L’AEMA (2016) exposa que per a reduir aquesta mortalitat de 8,7 a 1 mort, el
valor de protecció hauria de ser de 0,12 ng/m3, gairebé un ordre de magnitud inferior
al valor objectiu legal a Europa (mitjana anual d’1 ng/m3 de BaP).
Així doncs, hi ha una disfunció entre la legislació associada a la política ambiental
de la UE i els coneixements científics actuals (representats pels valors guia de l’OMS,
2006, que actualment estan en procés de revisió a la baixa). I, tot i així, els valors
límit i objectiu de les normes europees se superen en àmplies zones d’Europa, i cal
destacar els següents fets palesos a la figura 12:
• El valor límit de PM10 diari se supera en àmplies zones de l’Europa central,
oriental i meridional. A més, a la resta, de manera puntual tenim encara punts
negres, associats a grans ciutats i el seu trànsit o a focus industrials. En zones
rurals del centre i l’orient d’Europa la crema de combustibles sòlids domèstics
n’és també una causa principal.
• En el cas del NO2, el valor límit de protecció de la salut se supera a gairebé
totes les grans ciutats, encara que sembla que hi ha una incidència més gran
al centre d’Europa, probablement com a resultat del major impacte de les situacions anticiclòniques.
• El valor 8-horari objectiu de O3 de protecció de la salut humana se supera
amb més freqüència a l’Europa meridional, especialment a la Mediterrània
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occidental i la vall del Po, encara que a les regions centrals d’Europa també
hi té un fort impacte.
• El valor objectiu de BaP se supera a l’Europa central i oriental, a la vall del Po
i en diferents punts negres distribuïts arreu d’Europa. La gran majoria estan
associats a la crema de combustibles sòlids (carbó i biomassa) en calefaccions
domèstiques, residencials i institucionals (AEMA, 2017).

Fig. 12. Mapes d’alta probabilitat de concentracions dels rangs i contaminants indicats per
Europa segons les dades de l’Agència Europea de Medi Ambient per al 2015 (AEMA, 2017).
Tots els valors són en µg/m3, excepte BaP, en ng/m3. Perc., valor del percentil 90,4
de concentracions diàries (PM10) o 93,2 de les concentracions 8-horàries estivals (O3);
Anual, mitjana anual; 8 h, mitjana de 8 h mòbils; VLD valor límit diari; VLA,
valor límit anual; VO, valor objectiu per al període estival; VOA valor objectiu anual.
Les zones en vermell superen els valors límit o objectius.
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El valor límit-guia de NO2 s’excedeix persistentment des de la seva entrada en
vigor (gener del 2010) en quatre ciutats espanyoles (Madrid, Barcelona, València i
Granada), el 2016; mentre que l’horari se supera únicament a Madrid, ciutat amb
una flota de vehicles molt més gran que Barcelona, la segona ciutat en grandària
(1,4 respecte a 0,57 milions de turismes matriculats).
Si s’analitza aquest incompliment de la legislació per al contaminant PM10, s’observa que entre el 2005 i el 2009 es van incomplir els valors límit anuals i diaris en
moltes zones de l’Estat espanyol. A partir del 2010, la situació millora i, actualment,
se supera el valor límit diari en dues zones (la plana de Vic i Avilés-Gijón), i l’anual
a la darrera. No obstant això, si s’analitza el compliment dels valors guia de l’OMS
(legalment no vinculants, però veritables protectors de la salut), la immensa majoria
de l’àrea metropolitana de Barcelona els incompleix. Cal ressaltar, a més, que l’OMS
va declarar el PM i el sutge dels motors dièsel com a cancerígens de grau 1 el 2013
i el 2012, respectivament (Loomis et al., 2013; OMS, 2012b; Silverman et al., 2012;
Attfield et al., 2012). Aquestes superacions s’agreugen en condicions meteorològiques típiques de la tardor i l’hivern d’aquesta part de l’hemisferi Nord, especialment
durant el desenvolupament d’episodis anticiclònics.
Quant a la situació del O3, l’Estat enregistra un gran nombre de superacions del
valor normatiu europeu 8-horari de protecció a la salut humana, de manera que al
voltant del 75 % del seu territori incompleix aquest valor (MAPAMA, 2017). En moltes
ocasions, també se supera el valor horari, de 180 µg/m3, d’informació a la població,
perquè la població més susceptible prengui mesures de protecció. Aquestes superacions són més freqüents a la plana de Vic. Aquesta zona rep la influència del plomall
de contaminació de la zona metropolitana de Barcelona, on s’emeten els precursors
(NOX i COV), que, amb la marinada, són transportats terra endins per les valls del
Besòs i el Congost, travessant el Montseny (on els boscos emeten gran quantitat de
COV biogènics), fins a arribar a Osona. A l’estiu, quan la marinada és més freqüent
i intensa, com ho és la radiació solar, s’accelera la formació de O3 a partir dels precursors metropolitans i biogènics, o d’aquells rebuts d’altres zones de la Mediterrània, com ara Marsella o Tarragona. Aquest procés fa que l’impacte del O3 troposfèric
derivat de les zones costaneres el rebin les zones d’interior (p. ex., Tona i Manlleu),
entre 50 i 75 km al nord de Barcelona. El mateix fenomen, però amb una intensitat
molt més inferior, es produeix a l’interior de Tarragona, o als Ports de Morella, on
reben el O3 derivat dels precursors urbans i industrials costaners.
Finalment, el valor legislatiu de protecció de la salut per al BaP s’ha superat únicament dintre de l’Estat els anys 2013 i 2015, a la població de Manlleu (Osona), a
causa de la utilització de biomassa en calefaccions domèstiques o de la crema poc
controlada d’aquesta per a la generació elèctrica (Alastuey et al., 2016). Aquesta superació puntual no es deu al fet que el problema sigui molt localitzat, ja que hi ha
poques zones rurals o ciutats petites on abundi l’ús de la biomassa domèstica i on
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es mesuri regularment el BaP. Les campanyes de mesures realitzades mostren una
situació més generalitzada a zones de valls de muntanya, on la dispersió dels contaminants és baixa a l’hivern.

5.2.

Les fonts dels problemes i el paper de la recerca científica
a l’hora d’identificar-les i quantificar-ne les contribucions

Els estudis científics en el marc de la recerca aplicada sobre la qualitat de l’aire
han contribuït marcadament a avançar molt en la seva millora. A continuació discutirem com hem arribat a avaluar els orígens dels problemes i a suggerir solucions per
als quatre contaminants crítics, en el cas de Barcelona i altres zones de Catalunya,
de l’Estat espanyol o d’arreu del món.

5.2.1. Els NO
La major part de ciutats europees superen els valors límit normatius per al NO2
en aire esmentats anteriorment. El problema del NO2 urbà és molt complex de resoldre a causa de factors com ara: 1) l’alta densitat de vehicles matriculats en ciutats
com Barcelona (5.700 turismes/km2), molt superior als 2.100, 1.500, 1.300, 1.000 o
500 de Madrid, Berlín, Roma, Londres, Amsterdam o Oslo, respectivament; 2) l’alta
proporció de turismes dièsel en les nostres flotes (57 % a Espanya i 51 % a Barcelona el 2016, DGT, 2018); 3) el fracàs de la política europea respecte a la reducció
d’emissions de NO2 dels turismes dièsel, i 4) l’escàs desenvolupament de polítiques
que generen un transport públic metropolità atractiu (econòmic, ràpid i confortable),
i que desenvolupen una logística de repartiment de mercaderies i de desplegament
del taxi que inclogui seriosament criteris ambientals.
Mentre que la legislació comuna europea en matèria d’emissions de PM dels vehicles dièsel ha estat molt positiva des dels seus inicis (1997, norma EURO1), no ho
ha estat tant per al NO2. Així, segons els factors d’emissió COPERT v5 (AEMA, 2018b,
i EA, 2018), un turisme dièsel del 1997 emet l’equivalent al que emeten 35 turismes
(també dièsel) fabricats a partir del 2009. Per tant, si s’elimina de la circulació un
turisme dièsel antic l’efecte equival a treure desenes dels seus equivalents moderns.
En el cas del NO2 això no és així, i els turismes dièsel produïts actualment (EURO6)
emeten, en condicions reals de circulació urbana, com uns 6-10 equivalents al motor de benzina, i encara la meitat d’un dièsel del 1997. A més a més, els turismes
relativament recents (EURO5, fabricats entre el 2009 i el 2015) emeten com 14-20
turismes de benzina, i igual que un dièsel del 1997 (COPERT v5, AEMA, 2018b, i
EA, 2018). Així doncs, una vegada etiquetats els vehicles amb els distintius E, D, C
i B de la Direcció General de Trànsit (DGT), si es prohibeix l’accés a determinades
zones dels turismes sense etiquetar, perquè són dièsel EURO3 o benzina EURO2
i anteriors (fabricats des d’abans del 2006 i el 2000, respectivament), en el cas del
dièsel, s’aconseguiria una disminució notable de les emissions de PM, però no de
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NO2. Com que els vehicles dièsel recents contaminen molt amb NO (NO + NO2),
per a assolir els llindars de protecció de la salut humana és del tot necessari reduir
el nombre de vehicles. No n’hi ha prou amb les mesures de renovació de flota si els
turismes es renoven per dièsel, sinó que s’ha de reduir el nombre de vehicles total.
Aquí ha tingut un pes decisiu la recerca acadèmica sobre les emissions dels
vehicles. Així, el doctor James Tate de la Universitat de Leeds, el doctor Vicente
Franco del JRC-EC-Ispra i el doctor Stephan Hausberger de la Universitat Politècnica de Graz, fent servir a les vies de circulació una instrumentació espectroscòpica
anomenada remote sensing device, o RSD, i portable emission measurement system,
o PEMS, respectivament en els dos primers casos, i un banc de proves de laboratori
que reflectia condicions de circulació urbana, en el tercer cas, han evidenciat que
el problema del NO2 urbà està associat a les elevades emissions dels vehicles dièsel
en condicions de circulació urbana real (Hausberger, 2010, Tate, 2015, Franco et al.,
2014). Van demostrar que un turisme dièsel del 2009 al 2015 emet com a mitjana al
voltant de 800 mg/km de NO, un valor molt semblant, o fins i tot superior, al de
vehicles de finals dels anys 1990, i que els més moderns (des del 2016) encara emeten de mitjana 450 mg/km, quan el compromís era arribar als 80 mg/km (un vehicle
de gasolina emet al voltant de 20 mg/km).
A la ciutat de Barcelona hem fet servir centenars de dosímetres passius impregnats de tri-etanol-amina (C6H15NO3) per a obtenir mapes de NO2 (Querol et al., 2012,
figura 13); i aquests demostren que el problema el causa clarament el trànsit rodat (el
70-80 % de la contribució al NO2 que respira anualment un barceloní es pot atribuir
a aquest sector), i dintre d’aquest, en un 90 %, als motors dièsel. En estudis similars
posteriors vam demostrar que a les voreres de vies de circulació altament transitades
a la ciutat de Barcelona els nivells mensuals mitjans de NO2 enregistrat a l’hivern
del 2017 van assolir fins a 120 µg/m3. A més, els nivells de fons urbà més elevats es
van assolir al centre de Barcelona, a causa tant dels carrers encanyonats que eviten
la dispersió de contaminants —tal com deia Maimònides al segle xii— (Ciutat Vella
i l’Eixample), com de l’alta densitat de vehicles (l’Eixample).
Querol et al. (2016) van demostrar que en l’àmbit de l’Estat espanyol la disminució
en NO2 a estacions de qualitat de l’aire urbà per al període 2000-2015 ha estat aproximadament d’un 30 %, i en gran part a causa de la reducció d’emissions derivada
de la crisi econòmica (figura 14), mentre que per a PM2,5 i PM10 la reducció entre els
anys 2005 i 2012 ja era gairebé del 50 % (Querol et al., 2014).
Tant la distribució a microescala com a macroescala de les concentracions de NO2
a Europa mostra que el problema de la qualitat de l’aire causat per aquest contaminant és degut al trànsit rodat, i especialment als vehicles dièsel, sobretot els anteriors
al 2016, però també els moderns. Per tant, per a complir els valors normatius cal
reduir el nombre de vehicles circulants. No n’hi ha prou de renovar la flota mentre
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els fabricants no siguin capaços de produir vehicles dièsel de baixes emissions de
NO2. L’electrificació del parc de vehicles és del tot necessària, si bé tindrà efectes a
llarg termini —un termini superior al que requereix la qualitat de l’aire— atesa la
lentitud de la seva entrada al mercat.

Fig. 13. Mapa de concentracions mitjanes de NO2 el maig i el juny del 2008, obtingut amb
dosímetres passius a Barcelona (Querol et al., 2012).

Fig. 14. Tendència temporal del 2000 al 2015 pel que fa a concentracions mitjanes de NO2
a l’Estat espanyol per diferents tipus d’estacions (dades de Querol et al., 2016).
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5.2.2. PM10 , PM2,5 , els seus components majoritaris i traça, 		
i les partícules ultrafines
Pel que fa a PM (el contaminant amb més impacte en la salut), la situació és molt
diferent respecte al NO2. Els valors límit normatius vigents a Europa van ser fixats
per acords parlamentaris europeus establerts el 1999, que, com s’ha dit anteriorment,
no van arribar sinó a doblar els valors guia de l’OMS (veritables protectors de la
salut humana). Les superacions dels valors límit legals de PM10 se centren en zones
industrials i rurals, més que en zones urbanes (on se superen gairebé de manera
exclusiva a l’est d’Europa), igual que en el cas de PM2,5 (el 7-9 % de la població urbana està exposada a nivells superiors al valor límit de PM2,5). D’altra banda, si es
tenen en compte els valors guia de PM2,5 de l’OMS, el 85 % de la població urbana
de la UE-28 està exposada a valors superiors (AEMA, 2018a).
Els nivells de PM s’han reduït molt en els darrers quinze anys, sobretot a causa dels efectes de la implementació de la legislació europea per a grans instal·
lacions de combustió, emissions industrials i les normes EURO per a emissions
de PM dels vehicles (Querol et al., 2014). No obstant això, des dels darrers deu
anys es veu una paralització de la tendència a la millora; s’enregistren nivells
que no superen (en la gran majoria dels territoris) els nivells legals, però sí els
valors de protecció de la salut de l’OMS. No oblidem que aquest contaminant
és el que causa un major impacte en la mortalitat prematura per contaminació
atmosfèrica. Al voltant de 390.000 morts prematures anuals són atribuïdes a PM2,5
a la UE-28 (AEMA, 2018a).
Aquí el paper de la recerca geoquímica ha estat clau per a esbrinar la causa dels
problemes de PM i identificar les possibles solucions. El problema de les contribucions
de fonts als nivells de PM10 i PM2,5 és molt més complex que en el cas del NO2 atès
que: 1) hi ha moltes més fonts que contribueixen a crear el problema i 2) hi ha una
gran part de PM que no és primari sinó secundari (és a dir, es genera a l’atmosfera a
partir de gasos precursors i, per tant, és més complex de reduir).
Geoquímicament, el PM10 està constituït en zones urbanes, com ara Barcelona,
per aproximadament un 25 % de matèria mineral, un 30 % de matèria orgànica i carboni elemental, un 25 % de compostos secundaris inorgànics (sulfat i nitrat amònics
provinents de l’oxidació de SO2 i NOx, i la reacció amb NH3), < 5 % de sal marina,
< 1 % metalls, i aproximadament un 15 % d’aigua associada a fases higroscòpiques
(AIRUSE, 2016; Amato et al., 2016). En el cas de PM2,5, les proporcions relatives es
mantenen, excepte la matèria mineral, que es redueix a < 5 %, i la sal marina a < 1
%. Els components minerals venen de la pols de rodament (frens, rodes, paviment
i resuspensió de pols mineral dipositada), de la pols mineral dels sòls (urbans i
regionals) i de parcs urbans, de la pols d’obres i de la pols africana que amb freqüència ens arriba (Querol et al., 1998a i b; Querol et al., 2001; Rodriguez et al.,
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2001; Escudero et al., 2011; Querol et al., 2009; Pey et al., 2013). Aquesta pols té
una moda prevalent en la distribució de mida de partícula al voltant de 4-9 micres,
i per tant afecta molt PM10 i no tant PM2,5, ni les partícules ultrafines (UFP, Querol
et al., 2001; Pey et al., 2009). Per aquest motiu, els nivells de PM10 al sud d’Europa
solen ser més elevats que al centre del continent, mentre que no és així en el cas
de PM2,5. Òbviament, en punts negres de contaminació industrial i rural, aquestes
proporcions poden variar molt.
Els nostres estudis geoquímics demostren que al voltant del 70 % de PM2,5 a les
nostres ciutats del sud d’Europa és secundari (sulfat i nitrat amònic, més els compostos orgànics secundaris que es formen per oxidació dels COV), com mostren AIRUSE
(2016) i Amato et al. (2016) per a cinc capitals: Atenes, Barcelona, Florència, Milà i
Porto. A més, en aquest estudi demostrem que al voltant d’un 25-35 % de PM10 i PM2,5
és atribuïble encara a les emissions dels vehicles, incloent-hi les emissions directes
dels tubs d’escapament (fent servir com a traçadors geoquímics el nitrat amònic, el
carboni orgànic i el carboni elemental) i les emissions dels frens (Cu, Sn i Sb) i de
les rodes (Zn). D’aquesta contribució, un 30 % és atribuïble a emissions diferents de
les dels motors (frens i rodes) en el cas de PM10. D’altra banda, a les ciutats de Florència, Milà i Porto, al voltant d’un 25 % de PM2,5 és atribuït a la crema de biomassa
de calefaccions domèstiques i cremes agrícoles (< 2 % a Barcelona). En aquest cas
hem fet servir carboni orgànic, K+, i levoglucosa, galactosa i mannosa (tres sucres
provinents de la degradació tèrmica de la cel·lulosa durant la combustió de fusta)
com a traçadors geoquímics de la crema de biomassa. La pols mineral d’obres i sòls
urbans contribueix en un 10-12 % del PM10 (traçador Ca, i Mg en algunes ciutats), i
l’africana en altes proporcions a Atenes, i < 5 % a la resta (traçadors Al, Ti, Fe). Les
emissions industrials són rellevants en el cas de Barcelona, on un 20-25 % de PM2,5
que respirem prové d’aquest sector (traçadors: sulfat amònic, As, Pb, Cd, Cu; Mn, a la
nostra ciutat). A més, altres estudis geoquímics a Barcelona (Mohr et al., 2012 i 2015)
mostren que en els darrers anys (a causa de la reducció d’emissions de PM d’altres
fonts) les emissions de les cuines domèstiques i comercials al centre de la ciutat de
Barcelona poden contribuir a aportar un 15 % del carboni orgànic de PM2,5, i que la
major part del BC que respirem deriva de les emissions dels motors dièsel (Reche et
al., 2011). Minguillón et al. (2011 i 2016) van aplicar tècniques avançades d’especiació
orgànica de PM1 en línia (amb espectròmetres d’aerosols d’alta resolució) i anàlisi
de 14C de carboni orgànic i elemental en mostres de PM1 en filtres, tant a Barcelona
com al Montseny. Van demostrar que una vegada descomptades les contribucions
de la crema de biomassa i d’emissions de cuines, al voltant d’un 40% del carboni
orgànic del PM1 a Barcelona, no te origen en la crema de combustibles fòssils; i
que l’origen més probable és la conversió de gas a partícula, molt intensificada per
l’ambient oxidant de la contaminació, dels de derivats dels monoterpens i isoprens
biogènics dels boscos i ciutat. Així doncs, encara hi han grans incerteses científiques
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sobre l’origen d’una gran part de la fracció carbonosa del PM atmosfèric urbà. Tant
és així que recentment, McDonald et al. (2018) han demostrat que a moltes ciutats
occidentals, com a Los Angeles, a causa de la gran reducció d’emissions del trànsit
rodat, de la indústria i de les emissions domèstiques, la fracció orgànica de PM2,5
(fracció dominant en massa) està molt influenciada per les contribucions d’aerosols
secundaris carbonosos formats a partir de l’oxidació de COV semi-volàtils derivats
dels detergents, els pesticides urbans, els dissolvents, els productes de cosmètica i
l’ús de productes amb COV a l’interior. Aquets COV són derivats dels combustibles
fòssils, són molt més volàtils que els dels combustibles i emissions del trànsit i poden
aportar el 40 % del carboni orgànic fòssil al PM de Los Angeles.
Així doncs, tal com es pot derivar d’aquesta anàlisi de contribució de fonts a
partir dels diferents components de PM i contaminants gasosos, per a reduir-ne les
concentracions són bàsiques les actuacions que es descriuen a continuació.
• Reduir el nombre de vehicles (única mesura que disminuirà els nivells de PM
derivats de la pols de rodament) i de NO×, que alhora reduirà el nitrat amònic
en PM2,5 i O3.
• Reduir les emissions industrials domèstiques, del trànsit i de fonts difuses, per
l’ús de determinats productes, de gasos precursors (COV, SO2 i NO×) del 70 %
del material secundari que constitueix el PM2,5.
• Reduir les emissions agrícoles de NH3 (en un 94 % derivades de la ramaderia i
fertilitzants orgànics, AEMA, 2017) que causen la formació ràpida de nitrat i sulfat
amònic i incrementen marcadament el PM2,5. Leileveld et al. (2015) identifiquen
la reducció de NH3 agrari com una de les millors opcions per a reduir PM2,5).
En aquest sentit, Catalunya és considerada uns dels punts negres mundials de
NH3 (Clarisse et al., 2009).
• Desplegar normativa estricta sobre les calderes i la biomassa utilitzada de manera
residencial i comercial per a disminuir emissions. L’únic indret de Catalunya
on se supera el valor límit normatiu de PM10 és Manlleu, on hem demostrat
geoquímicament que la causa principal és la crema de biomassa (Alastuey et
al., 2016, i Minguillón et al., 2018).
• Continuar disminuint i controlant les emissions industrials.
• Reduir les emissions de SO2 i altres precursors de PM dels motors dels vaixells.
A les figures 15 i 16 es mostra, mitjançant eines geoquímiques aplicades de manera continuada en els darrers vint anys a la nostra estació de recerca en qualitat de
l’aire, el clar benefici de les polítiques de la UE i regionals en la millora de la qualitat
de l’aire pel que fa a PM10, PM2,5 i PM1 a la ciutat de Barcelona.
La figura 15 evidencia clarament que els nivells de PM s’han reduït al voltant
d’un 50 % els darrers quinze anys. Compostos majoritaris com el nitrat i el sulfat han
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disminuït en una proporció semblant a causa d’un decreixement de NO2 del voltant
del 30 % i de SO2 del voltant d’un 80 %, com a resultat de la implementació de la
directiva de la UE per a grans instal·lacions de combustió, les directives d’emissions
industrials, i la crisi, entre d’altres (Querol et al., 2014).

Fig. 15. Nivells mensuals de PM10, PM2,5 i PM1, i de carboni no mineral, nitrat, sulfat i sodi
en PM10 i PM1 mesurats a Barcelona per l’equip de recerca de l’IDAEA-CSIC en Geoquímica
Ambiental i Recerca Atmosfèrica (EGAR) entre el 1999 i el 2016.

Els nivells de carboni no mineral (carboni de matèria orgànica, figura 15) s’han
reduït en una proporció semblant a causa del clar efecte dels filtres de partícules
aplicats als dièsel des del 2009, i d’actuacions de la Generalitat de Catalunya que
van culminar, entre d’altres mesures, en el tancament de la central de Sant Adrià
del Besòs, la qual utilitzava coc de petroli i altres combustibles de baixa qualitat
(Querol et al., 2014).
D’altra banda, a la mateixa figura podem observar que els nivells de Na no han
variat, com no podria ser d’altra manera tenint-ne en compte l’origen natural marí.
Pel que fa als metalls traça, com ara V i Ni (figura 16), s’han reduït marcadament com a resultat de l’esmentada prohibició de la generació d’energia amb coc
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de petroli, fruit del pla de qualitat de l’aire de la Generalitat 2008-2011. Actualment,
aquests metalls es troben ens uns nivells molt més baixos i estan caracteritzats per
uns màxims estivals a causa de la major intensitat de la brisa marina, ja que actualment a Barcelona només es crema aquest combustible, o d’altres de baixa qualitat,
als motors dels vaixells.
L’efecte de la implementació de les directives industrials de la UE es veu clarament en la reducció marcada dels nivells de As, element que a la nostra ciutat prové
de la metal·lúrgia. La prohibició de la benzina amb Pb des del 2001 també va tenir
un efecte evident en relació amb els nivells d’aquest metall.
Contràriament, el Sn, element geoquímicament associat als frens dels vehicles, no
mostra una tendència clara, ja que, encara que des de la crisi iniciada el 2008 fins al 2013
hi va haver un descens del nombre de vehicles circulants, aquest no va ser gaire marcat.
Un altre exemple del paper de la geoquímica aplicada a la qualitat de l’aire és
el cas dels elevats nivells de As detectats a la zona ceràmica de Castelló pel nostre
grup de recerca cap a l’any 2000, i l’estudi de contribució de fonts dut a terme cap al
2006 (Alastuey et al., 2000; Minguillón et al., 2007, 2009 i 2013; Querol et al., 2007).

Fig. 16. Nivells mensuals de plom, arsènic, estany, vanadi i níquel en PM10 i PM1 mesurats
a Barcelona per l’equip de recerca de l’IDAEA-CSIC en Geoquímica Ambiental i Recerca
Atmosfèrica (EGAR) entre el 1999 i el 2016.
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Aquest darrer va demostrar que una proporció superior al 75 % del As era emesa
per la fabricació de frites ceràmiques (material que s’aplica als taulells ceràmics com
a esmalt) (figura 17). Amb determinades actuacions, com ara prohibir la utilització
de la colemanita (un mineral ric en B, fundent ceràmic, que conté concentracions
elevades de As) i l’aplicació de filtres i precipitadors electrostàtics, les concentracions
de As van disminuir dràsticament fins a reduir-se a una sisena part del valor objectiu
de la legislació europea, i un ordre de magnitud per sota del que s’enregistrava a
l’inici del 2000 (figura 17).

Fig. 17. A la part superior, resultats de l’estudi geoquímic de contribució de fonts als
nivells mitjans de As (2002-2005) a l’Alcora, Borriana, Onda i Vila-real. A la part inferior,
tendència (2002-2016) dels nivells de As diaris a les quatre localitats esmentades
(dades d’Alastuey et al., 2000; Minguillón et al., 2007, 2009 i 2013; Querol et al., 2007;
Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica,
Generalitat Valenciana, 2018).
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Cal remarcar un estudi pioner que duguérem a terme a Barcelona (Ostro et al.,
2011) en què, després d’avaluar la contribució de fonts als nivells de PM2,5 al fons
urbà durant uns quants anys, vàrem avaluar l’associació de les contribucions de diferents fonts amb la mortalitat prematura a la ciutat, i es demostrà un efecte més gran
derivat de les contribucions del trànsit rodat que de les altres. S’ha de dir que es va
trobar una clara associació amb la mortalitat prematura no només per la contribució
al PM2,5 de les emissions del tub d’escapament dels vehicles, sinó també per la de la
pols de rodament (desgast de frens, rodes i ferm de rodament) (figura 18, superior)
Com a darrer exemple de la contribució geoquímica a la identificació de fonts del
nostre grup de recerca, m’agradaria ressaltar els estudis de contribució de fonts tant a
PM2,5 com a les concentracions d’UFP a Barcelona. A Pey et al. (2009), Reche et al.
(2011), Dall’Osto et al. (2012 i 2013a i b) i Brines et al. (2014 i 2015), vàrem determinar,

Fig. 18. A la part superior, efectes a curt termini derivats de l’associació
de les contribucions de diferents fonts a PM2,5 amb l’increment de risc de la mortalitat
prematura a la ciutat de Barcelona per al període 2003-2007 (Ostro et al., 2011).
A: model d’una sola font; B: model multifonts. A la part inferior, el mateix per
a la concentració de partícules ultrafines (UFP) totals, UFP del trànsit rodat i UFP
secundàries per al període 2009-2014 (Tobias et al., 2018). Els Lag 0 a 2 representen
els efectes el mateix dia de l’episodi (Lag 0) fins a dos dies després (Lag 2).
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mitjançant eines geoquímiques, la contribució de les diferents fonts a les concentracions d’UFP (figura 19) i als seus diferents rangs de mida de gra, i es va evidenciar
una gran contribució del trànsit rodat a la mitjana anual (vora del 70 %), però també
de la nucleació d’UFP secundàries (14 % de la mitjana anual) amb mides inferiors a
20 nm, provinents de la creació de noves UFP a partir de H2SO4-NH3-H2O. L’exemple més recent és un estudi on vàrem poder separar la fracció d’UFP provinents del
trànsit rodat de les UFP secundàries, i estudiar de manera independent l’associació
d’aquestes contribucions als nivells de les UFP amb la mortalitat prematura (Tobias et
al., 2018). Es va trobar una associació clara per les UFP del trànsit (increment estadísticament significatiu de l’1,6 % del risc relatiu de mortalitat per cada increment diari
de 3.700 partícules/cm3) i no associació per les UFP secundàries (figura 18 inferior).

Fig. 19. Contribució de fonts als nivells de nombre de concentració de partícules
submicròniques segons les diverses modes de mida de partícula
(nucleació, < 20 nm; Aitken, 20-100 nm; acumulació, 100-1.000 nm; grollera > 1.000 nm,
UFP = nucleació + Aitken), segons Pey et al. (2009).

5.2.3. Benzo[]pirè
Com que es tracta d’un component cancerigen, l’OMS no dona un valor guia per al
BaP sinó unitats de risc; en aquest cas, 8,7 × 10−5/ng/m3 (és a dir, en una població de
100.000 habitants, exposada al llarg de la vida a una concentració anual d’1 ng/m3 de
BaP, 8,7 persones moririen de càncer de pulmó derivat de l’efecte del BaP). L’Agència
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Europea del Medi Ambient (AEMA, 2016) exposa que per a reduir aquesta mortalitat de
8,7 a 1, el valor de protecció hauria de ser 0,12 ng/m3, gairebé un ordre de magnitud
inferior al valor objectiu legal a Europa. El valor objectiu de la legislació europea per
al BaP és d’1ng/m3 anual. Com s’ha exposat anteriorment, en el cas d’Europa aquest
valor objectiu se supera en zones amb una elevada concentració d’instal·lacions domèstiques i residencials de calefacció, basades en l’ús de combustibles sòlids, com
ara el carbó i la biomassa (fusta i agroresidus, entre d’altres). En aquest sentit, hi ha
països com Polònia en què l’ús residencial del carbó és encara molt alt, però a altres
zones d’Europa la política climàtica de donar suport a la crema de biomassa per a
usos de generació energètica en plantes de petit volum (amb baix control d’emissions
per part de l’Administració) o domèstiques (sense control de l’Administració) ha donat
lloc a un increment marcat de les concentracions de BaP i PM2,5. És el cas de zones
urbanes com Milà, Porto i Florència (Amato et al., 2016), entre d’altres.

Fig. 20. A la part superior, contribució de fonts als nivells mitjans de BaP i PM2,5
(juny 2014 - març 2015), i als nivells mitjans de PM2,5 dels 11 dies amb PM2,5 més elevats
a Manlleu (Alastuey et al., 2016). A la part inferior, nivells de BaP diari
(juny 2008 - desembre 2017) a Manlleu (Generalitat de Catalunya, 2018).
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A Catalunya, i com es veu a la figura 20, el cas de Manlleu és molt evident; és
l’únic punt de Catalunya, i un dels dos llocs d’Espanya, on el 2016 no es va assolir
oficialment el compliment de la normativa de PM. Els nivells de BaP s’han incrementat progressivament des del 2008, fins a ser l’únic lloc de l’Estat on s’incomplia
oficialment la normativa. Els estudis de contribució de fonts a PM10 i PM2,5 que hem
realitzat a aquesta població assenyalen la crema de biomassa industrial, residencial
i agrícola com a fonts principals de PM i del BaP. En el cas de les cremes agrícoles,
com es pot veure a la figura 21, l’Estat espanyol contribueix en la gran majoria de
les emissions, amb 0,14 Gg (109 g) el 2015 (UE-28, 0,25 Gg el mateix any). Els sectors agraris i residencial i domèstic són molt rellevants quant a les emissions de PM
i HAP (figura 21).

Fig. 21. Comparació de les dades oficials d’emissions provinents de l’agricultura,
el transport rodat i el sector domèstic, de PM2,5, PM10, PAH i BC a la UE-28 i Espanya,
el 2015 (CEIP, 2018).

5.2.4. Ozó troposfèric
Finalment, pel que fa al O3, els valors normatius europeus disten molt dels valors
guia de l’OMS. En el cas del O3, el valor guia proposa no superar mai la concentració
estival (de maig a setembre) 8-horària de 100 µg/m3, mentre que el valor equivalent
d’Europa és 100 µg/m3, com a percentil 93,2 (equivalent a permetre la superació 25
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dies a l’any). Com també hem assenyalat anteriorment, el valor 8-horari objectiu de
protecció de la salut humana se supera amb més freqüència a l’Europa meridional.
La zona de qualitat de l’aire que oficialment enregistra els nivells més elevats de
O3 a Espanya és la comarca d’Osona (Querol et al., 2016), situada al nord de Barcelona, i connectada amb la seva àrea metropolitana mitjançant les valls del rius Besòs
i Congost. La formació del O3 troposfèric és un dels temes de química atmosfèrica
més complexos, ja que és un contaminant secundari i en el procés de generació hi
intervenen molts components, tant químics com físics. Per una banda, el NO genera
O3 en oxidar-se en NO2 mitjançant radicals oxidants orgànics (RO2) i hidroperoxils
(productes fotoquímics). Una vegada format el NO2, o bé emès directament per fonts
contaminants, aquest, amb radiació solar, el pot descompondre una altra vegada
en NO i oxigen activat (O*), genera O3 per reacció amb O2. Així doncs, la clau està
a reduir NO i NO2 i els radicals RO2 i HO2. La reducció de les concentracions dels
primers és fàcil, mitjançant la disminució d’emissions primàries d’aquest component.
En el cas dels radicals, aquests es generen en l’oxidació de COV (tant antropogènics com biogènics), a més de la del CO i el CH4. Entre els COV més rellevants per
a la generació de O3 destaquen els alcans, els alquens, els compostos carbonílics
(aldehids i cetones), hidrocarburs aromàtics policíclics, alcohols, peròxids orgànics
i COV halogenats (US -EPA, 2016). A més d’aquesta gran varietat de precursors, la
complexitat de la formació de O3 es veu accentuada perquè la relació de NOX/COV
envers la generació de O3 no és lineal (Sillman i He, 2002). En general, es compleix
que a les zones urbanes saturades amb NOX la generació de O3 és dependent de
les variacions de COV, mentre que quan la massa d’aire surt de la ciutat aquesta es
pot mantenir dependent dels COV o bé convertir-se en dependent de NOX (Monks
et al., 2015).
Si, químicament, el sistema és molt complex, físicament, ho pot arribar a ser més.
Així ho demostren els resultats dels estudis a la conca occidental mediterrània del
grup del doctor M. Millán del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània a València, del Barcelona Supercomputing Centre a Barcelona i Madrid, i d’altres grups a
la conca oriental (Millán et al., 1997, 2000 i 2002; Millán, 2002 i 2014; Lelieveld, 2002;
Mantilla et al., 1997; Salvador et al., 1997 i 1999; Millán i Sanz, 1999; Gangoiti et al.,
2001; Stein et al., 2004 i 2005; Chevalier et al., 2007; Kalabokas et al., 2008, 2015 i
2017; Castell et al., 2008a, 2008b i 2012; Gonçalves et al., 2009; Kulkarni et al., 2011;
Velchev et al., 2011; Doval et al., 2012; Sicard et al., 2013 i 2017; Zanis et al., 2014;
Valverde et al., 2016; entre d’altres).
Com a mostra d’aquesta gran complexitat, la figura 22 mostra el model conceptual de generació d’episodis d’elevades concentracions de O3 a Osona, basat en els
resultats de moltes de les citacions anteriors i amb treball experimental del nostre
grup tant a Osona com a la conca aèria de Madrid (Querol et al., 2017 i 2018a). En
aquest model es veu que la contribució més gran de O3 als nivells en superfície prové
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de la fumigació de masses d’aire i capes amb alt O3 des d’altures considerables (d’1
a 3 km d’altura sobre el nivell del mar). A Osona aquestes capes i masses fumiguen
la superfície a causa del creixement de l’espessor de la capa de mescla (PBL), que
abat parcialment les masses d’aire superiors. Una part de la complexitat prové de
l’origen d’aquest O3 en altura i superfície, que es pot resumir en:
• Altura:
• Capes atmosfèriques producte de la recirculació vertical de masses d’aire
marines i de la zona metropolitana de Barcelona, que han entrat (arrossegades per la brisa marina intensa de l’estiu) pel Besòs i el Congost fins
al Pirineu, s’han injectat en altura per la topografia abrupta, i els vents del
nord-oest els han transportat en altura cap al mar, on s’enfonsen per subsidència (Millán et al., 1997, 2000 i 2002; Gangoiti et al., 2001; Gonçalves et
al., 2009; Valverde et al., 2016; Querol et al., 2017).

Fig. 22. Model conceptual de generació d’episodis d’elevades concentracions de O3
a Osona.
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• Transport de capes d’aire amb altes concentracions de O3, injectades en
altura procedents de Portugal, del sud de França, d’Itàlia, o de Tarragona.
• Masses d’aire de la troposfera lliure amb uns elevats nivells de fons a causa de freqüents intrusions estratosfèriques i del transport de masses d’aire
hemisfèric (llarga distància), com ara dels EUA o d’Àsia central (Kalabokas
et al., 2008, 2015 i 2017; Querol et al., 2018a).
• Superfície: Transport en superfície, canalitzat per l’eix Besòs-Congost-plana de
Vic, del plomall de O3 i precursors de l’àrea metropolitana barrejat amb masses
d’aire marines riques en O3 procedents de la subsidència de capes altes recirculades (i que s’enfonsen a la Mediterrània) i de masses d’aire procedents de
Tarragona, i regions franceses i italianes.
La contribució d’aquestes fonts és molt variable temporalment i espacialment, i esbrinar-ne quantitativament la proporció al O3 en superfície és una de les tasques més
importants i complexes que té la modelització atmosfèrica en matèria de millora de
la qualitat de l’aire. Així doncs, els processos de fumigació des de capes elevades
(les fonts anomenades «en altura» anteriorment) aporten una gran proporció del O3
en superfície de la major part de la Península. A aquesta s’hi afegeix una també important contribució de la generació local, i sobretot del transport, amb l’entrada de
la brisa marina a l’estiu i la primavera, en superfície de plomalls amb una elevada
càrrega de precursors que es canalitzen pels eixos semblants al Besòs-Congost-plana
de Vic (Tarragona, Ports de Morella o conca del Guadalquivir, entre d’altres), amb
l’entrada de la brisa marina a l’estiu i la primavera (Gonçalves et al., 2009; Valverde
et al., 2016; Querol et al., 2017).
Aquests escenaris químics i físics d’alta complexitat reflecteixen també la dificultat
a l’hora de seleccionar mesures de reducció d’emissions que puguin ser efectives en
política ambiental per a disminuir els nivells de O3.

5.3.

Què han fet les societats més avançades per millorar 		
la qualitat de l’aire?

Les legislacions regionals, estatals i de la UE han tingut un benefici molt clar en la
millora de la qualitat de l’aire a les ciutats europees, si bé unes societats han estat molt
més proactives que unes altres a l’hora de desenvolupar i aplicar normativa en matèria
de qualitat de l’aire i de reducció d’emissions atmosfèriques. Així, Suïssa, l’abril del 2018,
ha aprovat l’adopció del valor guia de l’OMS (2006) com a valor límit anual de PM2,5,
i ja ho va fer fa anys per al PM10. Alemanya, Àustria, Dinamarca i el Regne Unit fan
obligatori l’ús de calderes domèstiques de biomassa certificades en baixes emissions.
Aquestes legislacions ambientals han fet disminuir molt les emissions industrials,
de plantes grans i mitjanes de combustió, i dels vehicles (en el cas de PM). Tot i això,
i atès que s’enregistren encara superacions dels valors límit legals a moltes zones
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urbanes, són necessàries encara mesures addicionals per a reduir les emissions de
contaminants a les ciutats, especialment, i com hem vist abans, sobre el trànsit rodat.
Aquestes mesures estan majoritàriament en mans de les administracions local i regional.
Com hem ressaltat abans, el repte de disminuir emissions del trànsit rodat urbà
és complex a causa dels factors següents:
• L’alta densitat de vehicles matriculats a moltes ciutats del sud d’Europa, fins a
deu vegades més elevada que en capitals escandinaves, en el cas de Barcelona,
Milà i Torí.
• L’alta dieselització de les flotes de vehicles.
• El frau de NO dels turismes dièsel.
• Un desplegament generalment pobre dels mitjans de transport públic metropolitans.
• Manca d’una estratègia de logística de distribució de mercaderia amb criteris
ambientals i energètics.
Sintetitzant molt i basant-nos en els resultats del projecte AIRUSE (2016),
publicats amb detall a AIRUSE-AXA (2017), i resumits per Querol (2018a i b) i
Querol et al. (2018b), l’estratègia més efectiva que s’ha aplicat en diferents ciutats
europees, que han inclòs seriosament en la seva agenda política el problema de
la qualitat de l’aire, es basa en els cinc tipus d’accions bàsiques que es descriuen
a continuació.
• Un transport públic eficient, ràpid, còmode, econòmic i ecològic, que sigui
capaç d’assumir un canvi en el model de mobilitat (del vehicle privat a d’altres
més sostenibles), generalment molt adequat a l’interior de les nostres ciutats,
però molt millorable en els àmbits metropolitans.
• Una reducció de vehicles circulants a la ciutat. Com que els vehicles dièsel
recents produeixen encara elevades emissions de NO, per a assolir els llindars de protecció de la salut humana és del tot necessari reduir el nombre de
vehicles. No n’hi ha prou amb les mesures de renovació de flota si els vehicles
es renoven per d’altres que siguin dièsel; s’ha de reduir el nombre total de
vehicles circulants a la ciutat. Aquesta reducció s’ha assolit a diferents ciutats
amb les mesures següents:
• Aplicació de peatges urbans, com a Estocolm i a Milà).
• Pàrquings dissuasius perifèrics associats a nodes importants de transport
públic.
• Reducció de places de pàrquing i restringides únicament per a residents.
• Prohibició de la circulació de matrícules parells o senars en episodis de
contaminació.
435

44

• Una renovació del parc de vehicles que hagin d’accedir al centre urbà amb les
mesures següents:
• Zones de baixes emissions (ZBE) o zones urbanes on es prohibeix la circulació de vehicles més contaminants a causa de la seva antiguitat. Amb
aquesta finalitat, se solen identificar els vehicles amb distintius segons l’edat
del vehicle i la norma d’emissió que regia quan es va construir. A Europa
hi ha 280 ZBE implantades.
La justícia alemanya ha dictat sentència el febrer del 2018, fent possible
prohibir la circulació per les ZBE dels vehicles dièsel anteriors a EURO6
(anteriors al 2016) per les elevades emissions de NO. Com hem dit anteriorment, a Espanya, l’ecoetiquetatge de la DGT o la lectura de matrícules
té una gran aplicació per a identificar i evitar l’accés dels més contaminants
en PM2,5 i BC a les ZBE, però no en el cas dels NO.
Hem esmentat també que, des del 2009, els vehicles dièsel han estat equipats
amb filtres de partícules per tractar les seves emissions en PM, i aquestes
són constituïdes principalment per BC i compostos orgànics. El fet d’eliminar
de la circulació els dièsels antics ha comportat que les emissions de BC
s’hagin reduït molt, ja que a les zones urbanes els vehicles dièsel anteriors
al 2009 són la principal font d’emissió d’aquest contaminant. Encara que les
emissions de PM també es redueixen a les ZBE, l’efecte d’aquesta disminució sobre les concentracions atmosfèriques de PM10 i PM2,5 és molt menys
clar. Així, com ja hem indicat, el 70 % del PM2,5 és d’origen secundari, i els
nivells de BC assoleixen al voltant d’un 10 % del PM2,5. Així, una reducció
del 50 % del BC suposaria al voltant d’un 5 % de disminució de PM2,5 a
l’aire ambient. D’altra banda, i a causa del frau dels motors dièsel, vehicles
dièsel moderns (com els del 2009-2015) als quals difícilment es pot prohibir
l’accés a les ciutats, emeten alts nivells de NO, i per això l’efecte de les
ZBE en el NO2 urbà es quasi nul. No obstant això, la ZBE continua essent
una mesura necessària ja que redueix els components més tòxics (BC i hidrocarburs aromàtics associats), però ha d’anar acompanyada de mesures
com la potenciació de vehicles elèctrics o híbrids, amb especial rellevància
en ciutats amb una alta proporció de motocicletes, com és Barcelona, amb
un 30 % de la flota urbana.
• L’electrificació dels vehicles és molt necessària, però tota sola no és la solució.
Treballs recents de modelització de l’efecte d’electrificar la flota de vehicles
a Hamburg (Karl i Ramacher, 2018) mostren que si el 2020 s’assolís un 20
% d’electrificació de la flota, les reduccions d’emissions de NO arribarien
a un 10 %, aproximadament, i la reducció de NO2 a l’aire ambient encara
seria inferior a aquest valor. Si només Noruega i Holanda assoleixen el 8 %
de la flota elèctrica, i la mitjana de la UE-28 és inferior al 0,5 % (AIRUSE,
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2016), és poc probable que l’electrificació sigui suficient per a solucionar
el problema del NO2 a curt (com s’exigeix a un pla de qualitat de l’aire), o
fins i tot a mitjà termini, encara que és necessari donar-hi suport.
• Una logística de distribució urbana de mercaderies i taxi que inclogui criteris
ambientals. Els vehicles de repartiment urbà de mercaderies i els taxis presenten
una motorització dièsel elevada, amb els mateixos problemes exposats per als
turismes. A més a més, encara que els taxis, les furgonetes i els camions petits
representin una proporció reduïda de les flotes urbanes de l’àrea metropolitana
de Barcelona, el seu elevat quilometratge diari fa que proporcionalment la seva
contribució a les emissions urbanes sigui molt alta.
Així mateix, molts repartiments i trajectes es porten a terme, al matí, en hora
punta del trànsit rodat (7-10 h) que, d’altra banda, és quan la brisa marina a
l’àrea metropolitana de Barcelona està estancada entre el canvi de vent terral
(dominant nocturn) i la marinada (dominant diürn). L’efecte de calma eòlica
fa que la dispersió entre les 7 h i les 10 h sigui menor i les emissions tinguin
un efecte més negatiu en la qualitat de l’aire que si les mateixes emissions es
produïssin a partir de les 10 h, quan la brisa dispersa la contaminació.
Algunes ciutats han donat suport a l’electrificació, hibridació i gasificació dels
vehicles de repartiment i taxis; creen microplataformes logístiques de distribució amb vehicles nets; donen suport al repartiment nocturn; obliguen els
establiments comercials a tenir magatzems grans que no obliguin a repartiments
continus; eviten la circulació de taxis buits; o es desenvolupen app potents per
a sol·licitar trajectes i es multipliquen molt les seves parades.
• Un cop aplicades les quatre accions anteriors, es transforma urbanísticament la
ciutat per allunyar els seus habitants de valors alts d’exposició a contaminants
del trànsit rodat (les superilles en són un exemple), construir carrils bici segurs
i, en definitiva, transformar l’ambient urbà en un de més saludable.
Aquestes mesures són necessàries, atès que s’apliquen per a tractar de resoldre
un problema de salut pública, i la seva entrada en vigor suposarà un canvi en les
formes de mobilitat metropolitana i urbana.
Altres mesures rellevants aplicades a moltes ciutats són:
• Reduccions d’emissions en zones portuàries, agrícoles i en aeroports.
• Promoció del teletreball per a reduir desplaçaments, consideració de criteris de
qualitat de l’aire en el disseny urbà, climatització dels edificis i habitatges per a
reduir les emissions de NO de calefaccions i consum elèctric d’aires condicionats. Controls a les emissions i al transport associats a obres públiques i privades
(els valors més alts de contaminació per PM10 enregistrats a Barcelona van ser
conseqüència d’obres públiques del metro i l’AVE).
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• Altres mesures correctores, com el rentat i l’aspiració de la pols de rodament
dels ferms urbans (especialment després d’episodis intensos de pols africana),
aplicació de supressors de pols a les obres i els parcs, rentat d’accessos i sortides d’obra, entre d’altres.
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6. REPTES FUTURS EN RECERCA GEOQUÍMICA
EN QUALITAT DE L’AIRE
La qualitat de l’aire ha millorat molt en el darrer segle, per millorar-la encara més
i reduir el seus impactes ambientals i sobre la salud es necessiten estudis científics
per tal d'obtenir la diagnosi, comprovar la eficàcia de mesures, i anticiparse a problemes nous. En aquest camps les eines geoquímiques han contribuït i contribuiràn
decisivament. A continuació es descriuen quins són els reptes científics, tècnics i de
política ambiental per a millorar la qualitat de l’aire en la propera dècada.
• Revisar els estàndards de qualitat de l’aire europeus i apropar-los als de l’OMS,
especialment pel que fa a PM10, PM2,5 i O3, i convertir els objectius legals de
O3 i BaP en valors límit amb obligatorietat legal. Això farà endurir els valors
límit d’emissió, i desenvolupar ciència i tecnologia per a donar resposta als
reptes.
• NO
• Resoldre el problema de superació dels valors límit legals molt derivats de
la dieselització del parc circulant de vehicles i dels turismes i furgonetes
dièsel relativament nous i amb alts nivells d’emissió.
• Establir l’obligatorietat d’implementar tecnologia de reducció de NO als
focus industrials i de generació elèctrica, que ja és obligatòria en molts
llocs de la Unió Europea, així com obligar a aplicar-la en la fabricació dels
vehicles dièsel nous.
• Desplegar tecnologia i polítiques per a reduir les emissions dels motors dels
vaixells.
• PM10
• Aplicar ciència i tecnologia a la reducció de les emissions d’abrasió de frens,
rodes i paviments, i reduir la resuspensió de la pols de rodament.
• Fer recerca pel que fa a l’avaluació dels efectes sobre la salut dels episodis
de pols africana i els incendis forestals, i protecció de la població més sensible.
• PM2,5
• Aplicar ciència i tecnologia a la reducció de les emissions domèstiques de
calefaccions, així com de focus industrials de petita escala de calefacció i
generació elèctrica que utilitzin biomassa.
• Reduir NH3, les emissions agrícoles i les urbanes, un factor clau per a la
generació de NH4NO3 que alhora fa incrementar PM2,5 (Leilevelt et al., 2015).
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• Aplicar la ciència per a esbrinar l’origen del carboni orgànic en el PM, component majoritari i amb llacunes grans de coneixement sobre el seu origen
(Jiménez et al., 2009 i McDonald et al., 2018).
• Revertir la tendència actual de producció d’emissions de NO amb una baixa
ràtio NO/NO2, que està transformant l’atmosfera urbana en un ambient molt
més oxidant a causa dels nivells de O3 més elevats, els quals generen més
radicals OH i NO3 i, per tant, més PM (Saíz et al., 2017).
• BaP
• Reduir les mateixes emissions domèstiques, de crema de biomassa, descrita
per a PM2,5.
• Reduir la crema de residus agrícoles afavorint utilitzacions dels residus actualment cremats.
• Contaminants fotoquímics (O3 i UFP)

a) Disposar d’una millor comprensió meteorològica dels episodis de contaminació de O3 a la Mediterrània.
b) Comprendre el paper dels NO i VOC biogènics i antròpics en la generació
de O3 i proposar mesures de reducció de O3.
c) Comprendre l’origen de les UFP urbanes i prendre mesures per a reduir-ne
les concentracions.

440

49

7. AGRAÏMENTS ADDICIONALS
A més de l’agraïment a les persones que he esmentat al començament d’aquesta
memòria, vull agrair el treball dels membres actuals i passats del nostre grup de Geoquímica Ambiental i Recerca Atmosfèrica de l’IDAEA--CSIC i d'unitats associades:
Dr. Andrés Alastuey, Sra. Mercè Cabañas, Sr. Rafel Bartrolí, Sra. Silvia Martínez, Sra.
Silvia Rico, Sr. Mariano Fernández, Dr. Felicià Plana, Dra. Mar Viana, Dra. Teresa
Moreno, Dr. Ángel López Soler, Dr. Aureli Tobias, Dr. Fulvio Amato, Dra. Maria Cruz
Minguillón, Dra. Cristina Reche, Dra. Noemí Pérez, Dr. Marco Pandolfi, Dra. Angeliki
Karanasiou, Dra. Maria Izquierdo, Dra. Natàlia Moreno, Dra. Anna Ripoll, Dra. Patricia
Córdoba, Dr. Oriol Font, Dra. Ioar Rivas, Sra. Marina Ealo, Sra. Cristina Carnerero, Sra.
Amaia Fernández, Sr. Tolis Salmatonidis, Sra. Carla Ribalta, Sr. Pedro Trechera, Sra. Patricia Ávila, Prof. Dr. Jesús de la Rosa, Dra. Ana Sánchez de la Campa, Prof. Dr. Eliseo
Monfort, Sra. Iria Castro, Sra. Sandra Pérez, Sra. Rebeca Vázquez, Sra. Diana Blanco,
Sra. Eugenia Álvarez, Sra. Garay Sosa, Sra. Elena Martínez, Sr. Jesús Parga, Sr. Jordi
Gil, Sra. Silvia Prellezo, Dr. Miguel Escudero, Dr. Ángel Huerta, Sr. Toño Puicercús,
Dr. Sergio Rodríguez, Dr. Pedro Salvador, Dr. Michael Cusack, Dr. Luis Negral, Dra.
Sonia Castillo, Dr. Jorge Pey, Dra. Mariola Brines, Dra. Vania Martins, Dra. Ana Sofía
G. Fonseca, Dra. Silvia Alonso, Dr. Juan Carlos Umaña, Dr. Sergi Díez, Dra. Esther
Álvarez, Dra. Aura Chávez, Dra. Wei Wei Lv, Dra. Jing Li, Dr. Xinguo Zhuang, Dr.
Rongshu Zeng, Dra. María Rosa Palomo, Dr. Luis S. Oliveira, Dra. Gloria Titos, Dra.
Irina Celades, Dr. Manuel Dall’Osto. A tots els companys, tant de l’àmbit científic com
d’administració i serveis, dels instituts IDAEA-CSIC i ICTJA-CSIC. Als col·laboradors
més propers al nostre grup, com el Dr. Joan Grimalt, Dr. Barend van Drooge, Dr. Jordi
Sunyer, Dra. Begoña Artíñano, Dra. Purificación López Mahia, Dr. Simon Chenery, Dr.
Victor Martinov, Dr. Baruch Spiro, Dr. Roy M. Harrison, Dr. Kang-Ho Ahn, Dra. Celia
Alves, Dr. Franco Lucarelli, Dra. Lidia Morawska, Dra. Mandana Mazaheri, Dr. Millán
Millán, Dr. Enrique Mantilla, Dr. Gotzon Gangoiti, Dr. Lucio Alonso, Dr. José María
Baldasano, Sra. Nuria Cots, Sra. Isabel Hernández, Sra. Eva Pérez, Sr. Xavier Guinart,
Sr. Pedro de Pablo, Sra. Ángeles Cristóbal, Sr. Alberto González, Sr. Santiago Jiménez,
Sra. María Pallarés, Dr. Alberto Orío, Sr. J. V. Miró, Sr. Joan Marc Craviotto, Sr. Juan
Contreras, Sra. María Comellas, Dr. Alberto Escrig, i molts altres col·laboradors amb els
quals hem treballat intensament. I al Sr. Antonio Cerrillo, Sr. Xavier Durán, Sr. Antonio
Madridejos, Sra. Emma Miguel, Sr. Miquel Piris, Sr. Jordi Regàs, Sra. Elena Sevillano
i Sr. Jordi Vilardell per interessar-se en i explicar el que trobem.
Voldria donar les gràcies al Dr. Joan Albaigés, Dr. Andrés Alastuey i Sra. Mercè
Cabanas per la revisió de la memòria.

441

51

RESUM
Es comença la memòria revisant les principals característiques geoquímiques de
l’atmosfera a través de la seva història per a comprendre els patrons composicionals
actuals. Després s’examinen els principals contaminants i processos que intervenen
en la contaminació atmosfèrica, amb un especial èmfasi en les escales dels seus impactes i la diferenciació d’aquells relacionats amb el canvi climàtic i la qualitat de
l’aire. A continuació es presenten inventaris europeus actualitzats d’emissions per
als dos tipus de contaminants, els d’efecte d’hivernacle i dels contaminants urbans
(GHP i UP, respectivament). També s’identifiquen els canvis geoquímics produïts en
l’atmosfera durant els darrers decennis en relació als GHP, destacant l’efecte dels aerosols en el balanç radiatiu de la Terra i els associats als nivells d’incertesa científica
relacionada amb la seva quantificació. Així mateix, es revisen els problemes actuals
de la qualitat de l’aire a Europa, pel que fa a la variabilitat regional i els contaminants
crítics (PM10, PM2,5, partícules ultrafines, carboni negre, NO2, O3 i BaP). En una secció
posterior s’utilitzen exemples d’estudis realitzats per IDAEA-CSIC sobre cadascun
d’aquests contaminants crítics per a demostrar la rellevància de les eines científiques
geoquímiques en la gestió de la qualitat de l’aire. Aquests inclouen mapatge, anàlisi
de contribució de fonts i tendències de NO2 a Barcelona i Espanya; contribució de
fonts als alts nivells d'As enregistrats a principis dels anys 2000 a l’àrea ceràmica de
Castelló (identificació de fonts, implementació d’accions i reducció de concentracions);
interpretació de les causes de la reducció de PM en aire ambient a Barcelona des
del 1999 fins al 2017; contribució de fonts de PM en cinc ciutats europees; detecció
i quantificació de les contribucions d’emissions de cuines i d’aerosols biogènics secundaris als nivells de PM en aire ambient de Barcelona; ocurrència i contribució
de la nucleació fotoquímica a nivells de partícules ultrafines en l’aire ambient de
Barcelona i altres ciutats europees; avaluació de l’associació entre els nivells diaris de
partícules ultrafines primàries i secundàries i les contribucions de fonts diàries a PM
amb la mortalitat diària a Barcelona; identificació i quantificació de contribució de
fonts als nivells de BaP en aire ambient de zones rurals de Catalunya; i el complex
problema científic dels episodis de O3 troposfèric al nord de Barcelona. Finalment,
en dues seccions consecutives, es resumeixen els resultats de revisions científiques
sobre l’eficàcia de les mesures de qualitat de l’aire per a millorar la seva qualitat en
àrees urbanes, i els reptes científics en geoquímica atmosfèrica i qualitat de l’aire urbà.
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RESUMEN
Se empieza la memoria revisando las principales características geoquímicas de
la atmósfera a través de su historia para comprender los patrones composicionales
actuales. Después se examinan los principales contaminantes y procesos que intervienen en la contaminación atmosférica, con especial énfasis en las escalas de sus
impactos y la diferenciación de aquellos relacionados con el cambio climático y la
calidad del aire. A continuación se presentan inventarios europeos actualizados de
emisiones para los dos tipos de contaminantes, los de efecto invernadero y los contaminantes urbanos (GHP y UP, respectivamente). También se identifican los cambios
geoquímicos producidos en la atmósfera durante los últimos decenios en relación con
los GHP, destacando el efecto de los aerosoles en el balance radiativo de la Tierra
y los asociados altos niveles de incertidumbre científica relacionada con la cuantificación del mismo. Además se revisan los problemas actuales de la calidad del aire
en Europa, en cuanto a la variabilidad regional y los contaminantes críticos (PM10,
PM2,5, partículas ultrafinas, carbono negro, NO2, O3 y BaP). En una sección posterior
se utilizan ejemplos de estudios realizados por IDAEA-CSIC sobre cada uno de estos
contaminantes críticos para demostrar la relevancia de las herramientas científicas
geoquímicas para la gestión de la calidad del aire. Estos incluyen mapeo, análisis de
contribución de fuentes y tendencias de NO2 en Barcelona y España; contribución
de fuentes a los altos niveles de As registrados a principios de los años 2000 en el
área cerámica de Castelló (identificación de fuentes, implementación de acciones y
reducción de concentraciones); interpretación de las causas de la reducción de PM
en aire ambiente en Barcelona desde 1999 hasta 2017; contribución de fuentes de
PM en cinco ciudades europeas; detección y cuantificación de las contribuciones
de emisiones de cocinas y de aerosoles biogénicos secundarios a los niveles de PM
en aire ambiente de Barcelona; ocurrencia y contribución de la nucleación fotoquímica
a niveles de partículas ultrafinas en el aire ambiente de Barcelona y otras ciudades
europeas; evaluación de la asociación entre los niveles diarios de partículas ultrafinas
primarias y secundarias y las contribuciones de fuentes diarias a PM con la mortalidad
diaria en Barcelona; identificación y cuantificación de contribución de fuentes a los
niveles de BaP en aire ambiente de zonas rurales de Cataluña; y el complejo problema
científico de los episodios de O3 troposférico en el norte de Barcelona. Finalmente,
en dos secciones consecutivas, se resumen los resultados de revisiones científicas
sobre la eficacia de las medidas de calidad del aire para mejorar su calidad en áreas
urbanas, y los retos científicos en geoquímica atmosférica y calidad del aire urbano.
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ABSTRACT
Past major features of atmosphere’s geochemistry are reviewed understand the
current compositional patterns. Major pollutants and process governing atmospheric
pollution are revised, with a major focus on scales of the impacts and differentiating
those related with climate change and air quality. European updated emission inventories are presented for the two types of pollutants, green house and urban pollutants
(GHP and UP, respectively). The geochemical changes accounted in the atmosphere
concerning the GHP are evaluated for the last decades, with special emphasis on
the effect of aerosols on the Earth’s radiative balance and the high levels of scientific
uncertainty on the possible quantitative effects. Following this, the current air quality
problems in Europe are reviewed, as far as regional variability and critical pollutants
(PM10, PM2.5, ultrafine particles, black carbon, NO2, O3 and BaP). In a subsequent
section, examples of studies carried out by IDAEA-CSIC on each of these critical pollutants are used to demonstrate the relevance of scientific geochemical tools for air
quality policy. These include mapping, source apportionment and trends of NO2 in
Barcelona and Spain; source apportionment of high As levels measured in early 2000s
in the ceramic area of Castelló (identification of sources, implementation of actions
and abatement of concentrations); interpretation of causes of ambient PM abatement in Barcelona from 1999 to 2017; source apportionment of PM in 5 European
cities; detection and quantification of cooking contributions and enhanced biogenic
aerosols to ambient PM of Barcelona; occurrence and contribution of photochemical
nucleation to ambient levels of ultrafine particles in Barcelona and other European
cities; evaluation of the association between daily levels of primary and secondary
ultrafine particles and daily source contributions to PM with daily mortality in Barcelona; the source apportionment of BaP to ambient levels of rural areas of Catalonia;
and the complex scientific problem of the episodes of tropospheric O3 in northern
Barcelona. In two final sections, results of scientific reviews on the efficacy of air
quality measures to improve its quality in urban areas, and the scientific challenges
in atmospheric geochemistry and urban air quality are summarised.
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DISCURS DE RESPOSTA PER L’ACADÈMIC NUMERARI
Exc. Sr. Joan Albaigés i Riera

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssimes Senyores i Senyors Acadèmics,
Senyores i Senyors:
Em plau donar la benvinguda, en nom de l’Acadèmia, al professor Xavier Querol
i Carceller i respondre al discurs que ens acaba de fer amb motiu del seu ingrés a
aquesta institució.
El professor Querol fou elegit acadèmic per ocupar una plaça de nova creació a la
Secció 4a de Ciències de la Terra, intitulada «Geoquímica atmosfèrica».
Actualment, les Ciències de la Terra, que estudien el nostre planeta des del punt
de vista no directament biològic, constitueixen un camp altament interdisciplinari
perquè requereixen per al seu desenvolupament no només les ciències geològiques
sinó també les biològiques, físiques, químiques, matemàtiques i d’enginyeria. Aquesta transversalitat científica, que intentem que estigui ben representada a la Secció,
ve donada pel fet d’haver d’abordar, dins aquest camp, l’estudi de la geosfera, la
hidrosfera-criosfera i l’atmosfera, totes elles estretament interrelacionades, i que formen, junt amb la biosfera, el sistema terrestre.
Dins d’aquest complex sistema terrestre, l’estudi de l’atmosfera inclou els processos que hi tenen lloc, els efectes que hi exerceixen altres sistemes (com els oceans)
i els que ella exerceix sobre aquests. La geoquímica atmosfèrica, en concret, que és
l’objecte d’aquesta nova plaça, s’ocupa de l’estudi de la composició de l’atmosfera
baixa i mitjana, de la seva variabilitat i dels possibles efectes dels canvis produïts en
la seva composició per causes naturals i antròpiques.
La geoquímica atmosfèrica ajuda a entendre processos com les contribucions
atmosfèriques de nutrients als oceans i a la terra, la destrucció de la capa d’ozó, la
pluja àcida o la contaminació de l’aire; i entendre, també, com els canvis de temperatura i les circulacions atmosfèriques regulen el clima, la dinàmica oceànica i la
mateixa biosfera.
Un factor nou i determinant en tots aquests processos ha estat, des de l’inici de
la revolució industrial, a finals del segle xviii, l’activitat humana, que ha començat a
generar efectes ambientals extensos i sense precedents, que alteraran el planeta per
a milers d’anys, fins al punt de considerar que aquesta activitat humana ha configurat un nou subsistema del sistema terrestre, que anomenem antroposfera, i un nou
període de la història terrestre, que es coneix com a antropocè.
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En aquest sentit, és prou conegut l’impacte dels canvis composicionals de l’atmosfera, d’origen antròpic, en el canvi climàtic, i la contribució de fonts contaminants
que afecten la qualitat de l’aire, amb efectes sobre la salut i els ecosistemes, com ens
acaba de mostrar el professor Querol.
Aquesta important implicació de l’activitat humana sobre els processos atmosfèrics
converteix la recerca en la principal eina de governança ambiental. Casos emblemàtics d’aquesta relació entre recerca i governança han estat, per exemple, la quasi
extinció de la pluja àcida a l’Europa occidental, o l’evident recuperació de la capa d’ozó
sobre l’Antàrtida, des del 2003, com a conseqüència de l’aplicació de polítiques de
mitigació, basades, en aquest darrer cas, en els descobriments dels professors Crutzen, Molina i Rowland, sobre la geoquímica atmosfèrica del pol Sud, que els va valer
l’obtenció del Premi Nobel de Química, el 1995.
Atesa, doncs, la rellevància de les implicacions de la geoquímica atmosfèrica, no
només des del punt de vista del progrés del coneixement científic, sinó també del
suport a les polítiques ambientals, crèiem del màxim interès, a la Secció 4a de l’Acadèmia, incorporar-hi aquesta disciplina i que, el professor Querol, que hi excel·leix,
fos la persona adequada per ocupar-la.
El professor Querol es llicencià i doctorà a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, els anys 1986 i 1990, respectivament, amb premis extraordinaris en
ambdós graus. Després d’una estada postdoctoral al Natural Environment Research
Council (Regne Unit), amb un contracte d’investigador del programa «Human Capital
and Mobility» de la UE, per estudiar l’impacte ambiental de la generació elèctrica a
partir del carbó, ingressà a l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del CSIC,
el 1994, com a científic titular, i començà la recerca sobre qualitat de l’aire al voltant
de centrals tèrmiques i en àmbits industrials i urbans. El 2004 va ser nomenat professor d’investigació del CSIC, i a partir del 2009, desenvolupa la seva tasca investigadora a l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, també del CSIC. Des de
l’octubre del 2012, és professor convidat a la Universitat de Geociènces, de Wuhan
(Xina), i des del 2018 ha estat seleccionat «overseas top teacher at China University
of Geosciences», pel govern Xinès.
Seria llarg d’anomenar les activitats de recerca i de gestió que ha dut a terme
durant aquests anys i que figuren al seu currículum.
Diré, tant sols, que ha estat investigador principal de nombrosos contractes, convenis de cooperació i projectes de recerca, entre d’altres, de dotze projectes europeus; que ha dirigit o codirigit vint-i-vuit tesis doctorals, i que ha estat conferenciant
convidat a més de dues-centes reunions científiques i tècniques.
Com a resultat de la seva activitat investigadora, ha publicat més de cinc-cents
treballs en revistes internacionals, i ha assolit un índex h = 77 (Web of Science).
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És membre del consell editorial de vuit revistes científiques internacionals i editor associat de dues revistes de referència, l’Atmospheric Chemistry and Physics i
l’Environment International.
Des del 2005 ha ocupat diversos càrrecs de gestió de la recerca, com vicedirector
dels instituts de Ciències de la Terra i de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua del
CSIC, i coordinador científic de l’Àrea de Recursos Naturals del CSIC, integrada per
vint-i-tres centres de recerca i 572 investigadors.
També s’ha implicat en activitats de gestió ambiental; així, ha participat activament en el disseny i redacció de plans estatals i de la Generalitat de Catalunya sobre
millora de la qualitat de l’aire i ha col·laborat, entre d’altres, en l’elaboració de plans
sobre qualitat de l’aire dels ajuntaments de Barcelona i Madrid, i d’Airparif, una associació per a la vigilància de la qualitat de l’aire a la regió de l’Illa de França. Ha
participat en diverses comissions assessores del Ministeri de Medi Ambient, de la
Direcció General de Medi Ambient de la Unió Europea i de l’Organització Mundial de
la Salut. I des del 2010 és vicepresident de l’Scientific Bureau de l’EMEP (European
Monitoring and Evaluation Program, Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution) de les Nacions Unides.
Les seves contribucions científiques més rellevants se centren, com ens ha descrit al llarg del seu discurs, sobre la geoquímica dels aerosols atmosfèrics, la determinació dels seus orígens i la quantificació de contribucions de fons en diferents
entorns ambientals, a escala regional, urbana, en zones de trànsit rodat i en entorns
industrials; així com sobre l’aplicació d’aquests resultats en plans de millora de la
qualitat de l’aire i en estudis d’impacte sobre la salut humana en zones urbanes. Té
contribucions molt referenciades en el tema de la quantificació d’emissions de metalls en centrals tèrmiques, en la immobilització de metalls dels residus d’aquestes
plantes i en l’obtenció de productes d’alt valor afegit a partir d’aquests residus, que
han estat motiu de diverses patents.
Finalment, la seva activitat ha estat reconeguda amb la concessió del Barton A.
Thomas Memorial Award, de la Universitat de Kentucky (el 1999); el Premi de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya pels mèrits de la carrera científica i la seva
lluita per la millora de la qualitat de l’aire (el 2009), i el Premi Rei Jaume I de Protecció del Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana (el 2013).
En el seu discurs, el professor Querol ens ha fet una presentació detallada dels
avenços que la geoquímica atmosfèrica ens ha permès assolir en el coneixement de
la qualitat de l’aire, en l’àmbit global i en l’entorn més proper, i els canvis produïts
per l’acció de l’home, així com algunes mesures efectives que es poden adoptar per
millorar-la.
La investigació científica en matèria de qualitat de l’aire és un camp de recerca
singular, tant pel que fa als àmbits de treball, com també als marcs conceptuals.
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La investigació sobre la qualitat de l’aire engloba informació sobre els micro i els
macrocontaminants, que van des del picogram (10−9 grams), terme important per
comprendre els efectes de les substàncies químiques tòxiques en els organismes, fins
als milions de tones (10+12 grams) dels contaminants emesos, d’especial rellevància
en l’estudi del canvi climàtic. I incorpora informació relativa als subtils equilibris
bioquímics en què un embrió desenvolupa els seus sistemes neuronals i immunològics, fins a les rutes oceàniques i atmosfèriques globals, que transporten els agents
contaminants emesos per les grans activitats urbanes i industrials, i que constitueixen
el paisatge químic en què vivim.
En la seva exposició, el professor Querol s’ha centrat en els principals grups de
contaminants que tenen incidència en el clima, com són els gasos d’efecte d’hivernacle (CO2, CH4…), i els que afecten la qualitat de l’aire que respirem a la ciutat,
principalment els NO, l’ozó, les micropartícules en suspensió i els hidrocarburs
aromàtics policíclics, cancerígens, amb el benzo[a]pirè com a referent. Ha assenyalat
les causes de la seva presència a l’atmosfera i les mesures que la recerca ha proposat com a efectives per reduir-ne el risc, tancant d’aquesta manera el cicle des del
coneixement bàsic fins a les aplicacions pràctiques d’aquest coneixement, per donar
resposta als problemes de la societat.
Cal recordar, però, que la problemàtica que ens ha descrit ve de ben lluny. Diu la
història que quan la infanta Elionor de Castella, esposa d’Eduard I d’Anglaterra, va arribar a Londres, a mitjans del segle xiii, va veure l’aire tan brut que va decidir canviar la
seva residència oficial del castell de Nottingham al de Tutbury, als afores de la capital.
La sensibilitat de la infanta va ser un dels motius del primer intent de legislar
sobre la contaminació atmosfèrica documentat arreu del món. A partir de les queixes d’Elionor i de les pressions del Parlament britànic, Eduard I va intentar aplicar
la prohibició de cremar carbó a la ciutat de Londres i rodalies. Algunes cròniques
indiquen que després de la publicació d’aquelles normatives, fer funcionar la cuina
amb el carbó recollit a la costa est d’Anglaterra podia ser penat amb vint anys de
presó. La història explica també que les amenaces no van impedir que Anglaterra
fos durant molts segles el país amb més contaminació atmosfèrica del món. No s’ha
d’oblidar, per exemple, que les xifres oficials indiquen que la primera setmana de
desembre del 1952, després de quatre dies intensos de boirum (barreja de fum i boira), van morir a la capital britànica mes de quatre mil persones. L’exemple d’Elionor
i Londres serveix per documentar els primers passos en l’evolució d’un problema
que es va incrementar amb la revolució industrial i que actualment se situa entre les
principals preocupacions tant dels països desenvolupats com de les economies en
procés de creixement.
El panorama general de tota la tasca que s’està fent avui en relació amb la qualitat
de l’aire és el resultat de la interacció de diversos factors científics, polítics i econò-
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mics. Durant les darreres dècades, la investigació científica sobre la qualitat de l’aire
ha demostrat ser un entorn creatiu per a la formulació de propostes normatives, per
a la protecció de la salut i el medi ambient i per al desenvolupament de conceptes
i processos que comporten una millora en la redistribució dels recursos i els riscos.
Aquest treball de recerca ha donat lloc a un nombre cada cop més elevat d’acords
ambientals multilaterals, que proporcionen un marc legal i promouen polítiques per
mitigar els problemes ambientals, establint els marcs institucionals per poder fer un
seguiment coordinat, regular i coherent dels paràmetres clau, en àrees molt extenses.
Els instruments legals existents són una base significativa per a l’acció, però requereixen mesures executòries i de coordinació per garantir l’eficàcia a l’hora d’assolir
els objectius per als quals van ser definits. La història recent mostra un retard de
gairebé tres dècades entre la identificació d’un nou problema (tipus de substància,
tipus d’efecte), la conscienciació social i institucional i l’aplicació de l’acció política.
Hi ha diversos factors que expliquen aquest retard, primer en l’adopció d’aquests
acords i, després, en la seva aplicació dins del marc temporal establert en els protocols i els convenis.
Lamentablement, les lliçons apreses demostren que no n’hi ha prou amb la
conscienciació i les proves científiques per garantir accions polítiques decidides i
oportunes, si aquestes requereixen canvis reals en el comportament social i en els
plans i objectius econòmics. La interiorització dels factors ambientals en l’anàlisi dels
costos i els beneficis en què es basen les decisions polítiques seria un primer pas
cap a l’enfocament sistèmic de l’elaboració d’aquestes polítiques.
Els diferents horitzons temporals del cicle polític i de l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible és un altre dels factors crítics d’aquest endarreriment, ja
que els beneficis els obtindran les generacions futures i aquests futurs ciutadans no
votaran els responsables polítics actuals.
En qualsevol cas, el marc conceptual que defineix l’avaluació de la qualitat de
l’aire no és un assumpte estable i tancat, sinó un procés dinàmic en què interactuen
activistes, científics i responsables polítics. Aquestes interaccions es nodreixen de l’intercanvi d’informació i del desenvolupament acumulatiu de coneixements científics i
regulacions, drets i obligacions. Però queden, encara, molts interrogants científics per
resoldre, i de gran importància, per donar resposta a la complexa problemàtica de la
gestió ambiental de l’atmosfera.
De ben segur que la incorporació del professor Querol a l’Acadèmia ens permetrà disposar d’una visió propera i acurada de tota aquesta problemàtica tan actual,
enriquint el nostre patrimoni científic i fent realitat el que va escriure Leibniz, el 1698,
en el document fundacional d’una societat acadèmica a Berlín, i que citava el doctor Banda en el seu discurs d’ingrés: «L’Acadèmia no hauria d’estar dirigida cap a
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la mera curiositat i experiments sense fruits o estar basada en la invenció de coses
útils però no aplicables. Tanmateix, hauríem d’assegurar-nos de no crear solament
curiositats sinó també aplicacions útils». I això és el que ens ha vingut a proposar
el professor Querol.
Per això, ens sentim honorats amb el teu ingrés, benvolgut Xavier, al mateix temps
que et diem enhorabona i benvingut a aquesta casa.
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