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Matèria particulada (PM)

En contaminació atmosfèrica s’entèn per matèria particulada
(partícules) una complexa barreja de petites partícules i gotes. La
seva composició inclou àcids (nitrats i sulfats), compostos
orgànics, metalls i partícules de pols.

El tamany d’aquestes partícules determina el seu potencial efecte
sobre la salut. Les partícules d’un tamany inferior a 10μ són les
més perjudicials, i les inferiors a 2.5 tenen efectes més adversos
perquè són prou petites com per passar del pulmó a la sang i
arribar al cor.

Introducció
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Matèria particulada (PM)

- Mesurada com a PM10 (partícules inferiors a 10μ)

procedents principalment del trànsit i de la indústria de
manipulació de materials pulverulents.

- Mesurada com a PM2.5 (partícules inferiors a 2.5μ)

Per exemple emeses en incendis forestals o formades per
reaccions fotoquímiques dels gasos emesos per indústria i
trànsit.

Introducció
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Origen de les immissions de partícules (PM)

• Partícules emeses per fonts directament

• Partícules secundàries, formades a l’atmofera per oxidació i
transformació de contaminants primaris. Els principals
precursors són SO2, NOX, NH3 i VOC, que formen sulfats i
nitrats que condensen i formen noves partícules (aerosol
inorgànic o orgànic).

Introducció
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Origen de les immissions de partícules (PM)

•Natural (sal marina, pols en suspensió, pol·len, cendres…)

•Antropogènic: ús de combustibles fòssils i trànsit. 

A les ciutats la circulació de vehicles és la principal font de
partícules que es generen tant pels tubs d’escapament de
(vehicles dièsel principalment) com per desgast de frens i
ressuspensió del paviment.

També la combustió de fusta, fuel o carbó per calefacció
domèstica són les principals causes urbanes.

Introducció
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Situació actual a Europa

L’informe de la EEA (Air Quality in Europe-2012 report)
determina que les partícules són el contaminant que suposa el
principal risc per la salut a la UE ja que condueixen a una
mortalitat prematura.

L’any 2010, el 21% de la població en àrees urbanes estaven
exposades a nivells de concentració de PM10 superiors al valor
límit diari (UE) per a la protecció de la salut, i fins a un 30% de
la població exposat a valors superiors al límit anual de PM 2.5.

Si es comparen amb els valors de referència establerta per
l’OMS, aquests percentatges pugen fins el 81% i el 95%.

Situació contaminació per partícules



Estadístiques de l’XVPCA a 31 
de desembre de 2015

Punts de mesurament 127

Nombre equips automàtics 652

Nombre equips manuals 461

Municipis on mesurem 81

Avaluació de la qualitat de l’aire. Any 2015



Com estem a Catalunya:

Estadístics a 
Catalunya del P90.4:

Mitjana: 39 µg/m3

Màxim: 85 µg/m3

Valor objectiu anual PM2.5: ✔
Valor límit anual PM10: ✘*

Valor límit diari PM10: ✘*

*sense sostreure episodis africans

Valors de partícules 2015



• Valor límit diari de 
PM10: ✘ (21 estats)

• Valor límit anual de 
PM10 (4 estats): ✘

• Valor objectiu anual 
de PM2.5: ✘ (8 
estats)

Com estem a la UE:

Tendència a 
Catalunya i Europa:

La tendència en mitjana 
és a disminuir

Estat
màxim 
del P90,4

República 
Txeca 125

Bulgària 123

Polònia 123

Itàlia 110

Espanya 89

...

Catalunya 58

Situació a altres països (2012)
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Legislació europea en qualitat de l’aire

La normativa que regula els valors límit en qualitat de
l’aire fixava uns valors de partícules a assolir
esglaonadament fins el 2005.

No té en compte la contribució natural en països del
sud (intrussió de pols sahariana a Espanya i Itàlia,
p.ex).

Estat de la normativa
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Legislació europea en qualitat de l’aire

Exigeix l’adopció de plans de millora en zones on les
concentracions de partícules siguin rellevants. A
Catalunya, per aquest motiu l’any 2006 es va
declarar Zona de protecció especial els 40 municipis
de l’àrea de Barcelona

Estat de la normativa
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Zona de protecció especial

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de
l'aire afecta 40 municipis de la Regió Metropolitana
de Barcelona que van ser decretats zona de
protecció especial pels alts nivells d’òxids de nitrogen
(NOx) i partícules PM10.

El Pla engloba actuacions a executar per totes les 
administracions competents (GC, Estat, ens locals) 
amb l’horitzó 2020.

Pla de millora de la qualitat de l’aire
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Mesures de prevenció i control de les emissions 
de partícules a les indústries



1. Permisos ambientals amb les condicions que han de
complir les activitats potencialment contaminants de
l’atmosfera.

2. Sistemes de control proporcionals al seu impacte (si
impacte potencialment elevat (grans instal·lacions de
combustió, incineració de residus, foneries, fabricació de
vidre, acereries, cimenteres... ) control en continu a
xemeneia.

Prevenció i control de les emissions
d’origen industrial a l’atmosfera



3. Fiscalitat Ambiental: amb l’objectiu d’incentivar
conductes més respectuoses amb l’entorn (Llei 12/2014,
de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen i
partícules a l'atmosfera).

Prevenció i control de les emissions
d’origen industrial a l’atmosfera
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Normativa que regula les emissions de partícules 
a les indústries
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- Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera

- Real decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

- Llei 22/1983 de protecció de l’ambient atmosfèric (modificada
per la llei 6/1996)

- Decret 322/87, de desplegament de la llei

Normativa en matèria d’emissions

Marc normatiu de caràcter general
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Article 13. Activitats potencialment contaminadores de
l’atmosfera.

4.L’autorització a la qual fa referència l’apartat 2 ha de tenir el
contingut mínim següent:

a)Els valors límit d’emissió dels contaminants, en particular els
enumerats a l’annex I, que puguin ser emesos per la
instal·lació i, si s’escau, els paràmetres o les mesures
tècniques que els complementin o substitueixin.

b)Les prescripcions per reduir la contaminació a llarga distància
o transfronterera, si s’escau.

c)Els sistemes i procediments per al tractament i control, amb
especificació de la metodologia de mesurament, la seva
freqüència i els procediments per avaluar els mesuraments.

Llei 34/2007, de protecció de l’atmosfera
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Annex I. Relació de contaminants atmosfèrics
1. Òxids de sofre i altres compostos de sofre.
2. Òxids de nitrogen i altres compostos de nitrogen.
3. Òxids de carboni.
4. Ozó.
5. Compostos orgànics volàtils.
6. Hidrocarburs aromàtics policíclics i compostos orgànics persistents.
7. Metalls i els seus compostos.
8. Material particulat (inclosos PM10 i PM 2,5).
9. Amiant (partícules en suspensió, fibres).

10. Halògens i els seus compostos.
11. Cianurs.
12. Policlorodibenzodioxines i policlorodibenzofurans.
13. Substàncies i preparats respecte dels quals s’hagi demostrat o hi hagi indicis 

raonables que tenen propietats cancerígenes, mutàgenes, xenoestrògenes o 
puguin afectar la reproducció a través d’aire.

14. Substàncies que esgoten la capa d’ozó.

Llei 34 /07 de protecció de l’atmosfera



22

d) Les mesures relatives a les condicions d’explotació en
situacions diferents de les normals que puguin afectar el
medi ambient, com la posada en marxa, fugues, fallades de
funcionament, parades temporals o tancament definitiu.

e) El termini pel qual s’atorga l’autorització.

Llei 34/2007, de protecció de l’atmosfera
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- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.

(antics RD 653/2003 d’incineració de residus i RD 430/2004 r elatiu a
grans instal·lacions de combustió)

- Real Decreto 117/2003, relativo al uso de disolventes en
determinadas actividades e instalaciones

Normativa en matèria d’emissions

Marc normatiu de caràcter específic

✘PST

✔PST
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- Decret 319/98, que regula instal·lacions de combustió i
cogeneració

- Decret 22/98 sobre torrada i torrefacció de cafè

- Directiva 2015/2193 sobre limitació d’emissions procedents
d’instal·lacions de combustió mitjanes

Normativa en matèria d’emissions

Marc normatiu de caràcter específic

✔PST

✔PST

✔PST
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- En processos d’incineració i coincineració

(Capítol V Real Decreto 815/2013)

- En processos de combustió i cogeneració

Superiors 50MWt: (Capítol V Real Decreto 815/2013)

1-50 MWt: Decret 319/98

1-50 MWt Directiva 2015/2193

- En processos associats a la torrada de cafè

(Decret 22/98)

Condicions per l’emissió de PST



En incineració i coincineració de
residus
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En gran instal·lacions de combustió
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En gran instal·lacions de combustió
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Contaminant Límit Instal·lació

PST (1) 150 mg/Nm3 (6% O2) Combustió>3MWt 
amb coc/torba

PST (1) 130 mg/Nm3 (3% O2)
Combustió >5MWt 
amb fuel

PST (2) 130 mg/Nm3 (5% O2)
Motors >3MWt 
combustible líquid 

(1) SAM si P >17,4 MWt
(2) SAM si P >17,4 MWe

Combustions 1-50 MWt (Decret 319 /98)
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Directiva d’instal·lacions mitjanes de combustió
(MIC) 1-50 MWt

Publicada el 18/12/2015, ha de ser trasposada abans 
del 19/12/ 2017. 

Regula les emissions de SO2, NOx i PST.

Emplena el buit normatiu de la UE entre GIC (> 50 
MWt) i intal·lacions més petites (calderes <1 MWt) 
cobertes per la Directiva d’Ecodisseny. 

Nova normativa per combustions
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Directiva d’instal·lacions mitjanes de combustió
(MIC) regula combustions entre 1-50 MWt

Els nous VLE s’aplicaran a partir del 20/12/2018 per a 
noves instal·lacions i a partir del 2025 o del 2030 per a 
plantes existents. 

També preveu que en llocs on hagi problemes de 
qualitat de l’aire puguin establir-se límits encara més 
estrictes.

Nova normativa per combustions
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Contaminant Límit Instal·lació

Existents
1-5MWt

50 mg/Nm3
Combustibles sòlids i líquids 
diferents gasoil
Ni motors, ni turbines

Existents
>5MWt 30 mg/Nm3 (1)

Combustibles sòlids i líquids 
diferents gasoil
Ni motors, ni turbines

Existents 10 (2) Motors i turbines 
combustible líquid

(1) 50 mg/Nm3 si P  entre 5-20 MWt i combustible sòlid
(2) 20 mg/Nm³ si P entre 1 -20 MWt

Combustions 1-50 MWt (Directiva MIC)
A partir de 2025
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Contaminant Límit Instal·lació

Noves 20 mg/Nm3 (1) (2)
Combustibles sòlids i líquids 
diferents gasoil
Ni motors, ni turbines

Nous 10 mg/Nm3 (3) (4) Motors i turbines comb
líquid

(1) 50 mg/Nm³ si combustible sòlid o líquid i potència entre 1-5 MWt; 30 mg/Nm³ 
si combustible sòlid i potència entre 5-20 MWt
(2) 20 mg/Nm³ si combustible líquid i potència entre 1 -20 MWt
(3) Fins 1/01/2025, 75 mg/Nm³ per motors dièsel de xarxa aïllada
(4) 20 mg/Nm³ per potències 1-5MWt

Combustions 1-50 MWt (Directiva MIC)
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La normativa actual no té establert uns VLE de manera general
per a qualsevol activitat.

Només certs sectors regulats són els que tenen un límit
establert, tant per a l’emissió de partícules com per a altres
contaminants.

Regulació en altres processos
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Decret 833/75

Aquest Decret fixava VLE per a 26 tipologies d’activitats i
mantenia un calaix de sastre per a activitats diverses.

Actualment, aquest Decret ha estat parcialment derogat pel RD
100/2011 però aquests VLE serien aplicables per a
determinades instal·lacions petites fins que no es desenvolupi
nova normativa.

Regulació en altres processos
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Als permisos ambientals d’acord amb el que estableix la
normativa en matèria de control integrat de la contaminació,
s’estableixen els valors límits d'emissió, els paràmetres i les
condicions tècniques que han de respectar les activitats.

Permisos ambientals

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats, fixa els següents règims d’intervenció segons
l’impacte de les activitats sobre el medi:

� règim d’autorització ambiental

� règim de llicència ambiental

� règim de comunicació ambiental

Limitació a través del permís ambiental
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Factors a considerar per fixar els VLE i altres

Segons la llei 20/2009, els VLE per a les activitats s’han de fixar 
tenint en compte la normativa en vigor i també:

a) Les condicions del medi potencialment afectat

b) Les milors tècniques disponibles

c) Característiques de les activitats

d) Transferència de contaminació d’un medi a l’altre

e) Les substàncies contaminants

f) Les condicions climàtiques i els episodis microclimàtics

g) Els plans aprovats....

h) La incidència de les emissions en el medi i les persones

Limitació a través del permís ambiental
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Les MTD són la manera ambientalment més respectuosa que
es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el
cost per a les empreses que les han d'utilitzar estigui dins d'uns
límits raonables.

Les millors tècniques disponibles
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Context normatiu

La Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre, relativa a
la prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC),
establia que s'han de considerar les millors tècniques
disponibles a l'hora d'establir els valors límits d'emissió, els
paràmetres i les mesures tècniques d'una activitat.

La Directiva 2010/75, neix després de constatar-se una
insuficient aplicació de les MTD, la necessitat d'homogeneïtzar
els criteris d’aplicació dels límits d’emissió de les activitats
industrials a la Unió europea i amb la voluntat d’esmenar les
mancances detectades en l’àmbit l’aplicació i les disposicions
poc clares de l’anterior Directiva IPPC.

Les millors tècniques disponibles
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Els documents BREF (Best available techniques REFerence
document) són els documents que recullen les millors tècniques
disponibles (MTD) dels diferents sectors industrials.

Són d’àmbit europeu i el seu objectiu és servir de referència per
a l’administració i per al sector industrial al qual siguin
aplicables, per conèixer la manera ambientalment més
respectuosa de dur a terme l’activitat.

Les millors tècniques disponibles



Documents de referència BREF
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Els BREF són documents llargs i complexos que fan una
descripció sobre la indústria i/o activitats de referència (presentació
del sector, dades econòmiques i de producció, problemàtica
ambiental, etc.) i que contenen una explicació del procés
(processos i operacions habituals, matèries primeres, energia,
tècniques existents, emissions detallades en funció del vector
ambiental, normativa ambiental aplicable, etc.).

Finalment indiquen les tècniques que cal considerar per determinar
les millors tècniques disponibles (MTD) per a la indústria o activitat
de referència.

Actualment coexisteixen els BREF elaborats segons la Directiva
2010/75/UE i els elaborats segons la Directiva 96/61 que contenen
un resum executiu a l’inici i no compten amb l’apartat de
conclusions sobre les MTD.



Documents de conclusions
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Les conclusions sobre les MTD són un resum de les millors
tècniques disponibles (descripció, la informació per avaluar la seva
aplicabilitat, els nivells d’emissió associats, les monitoritzacions
associades, els nivells de consum associats i, si escau, les
mesures de rehabilitació de l’emplaçament de que es tracti).

Les conclusions sobre les MTD s’aproven mitjançant Decisions de
la Comissió Europea i d’acord amb el procés de comitologia. Tenen
caràcter vinculant per als estats membres.



BREF amb Decisions sobre documents 
de conclusions
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�Producció d'acer i ferro (març 2012)

�Indústria de producció de vidre (març 2012)

�Adobament de pell i cuir (febrer 2013)

� Fabricació de ciment, cal i òxid de magnesi (abril 2013)

�Producció de clor-àlcali (setembre 2013)

�Producció de pasta, paper i cartró (setembre 2014).

�Emissions industrials procedents del refinatge de petroli i gas
(octubre 2014).

�Fabricació de taulells derivats de la fusta (desembre 2015).

�Sistemes comuns de tractament i gestió d'aigües i gasos
residuals en el sector químic (juny 2016)

�Indústries de processament de metalls no fèrrics (juny 2016)



Per a activitats (IPPC)
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Condicions dels permisos ambientals

Els valors límit d’emissió es basaran en les MTD, i només es
podran fixar valors límit d’emissió menys estrictes quan els
costos siguin desproporcionadament més elevats que el
benefici ambiental.

Les emissions de les activitats en funcionament normal no
podran superar els nivells d’emissió associats a les MTD.

Les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD, seran
els documents de referència a considerar.

Els permisos ambientals hauran d’adaptar-se a les noves
decisions en un termini màxim de 4 anys des de la publicació de
les decisions sobre les conclusions de les MTD.
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Criteris tècnics interns/externs del SVCA

Instruccions tècniques publicades web

Criteris interns/externs sobre:

Plantes d’aglomerat asfàltic, oxidadors tèrmics, processat i 
manipulació de material pulverulent, prevenció d’emssions 
difuses activitats extractives….

Activitats fora de l’àmbit IPPC

Contaminant Límit d’emissió Mètode de mesura

PST

50 mg/Nm3 (1)

UNE-EN 13284
20 mg/Nm3 (2)

(1) Límit d’emissió aplicable si la instal·lació di sposa de cicló o no disposa de mesura correctora i perquè la 
tecnologia  ha superat el límit de partícules de 15 0 mg/Nm 3 del Decret 833/75.

(2) Límit d’emissió aplicable si la instal·lació di sposa de filtre de mànegues
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Els permisos ambientals contenen determinades prescripcions
sobre mesures a adoptar de cara a prevenir emissions.

En casos simples, per exemple:

• Es prendran les mesures preventives i correctores
necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses que
pugui generar l’activitat. Aquestes mesures es revisaran
periòdicament establint un pla de manteniment adequat
d’acord amb les especificacions del fabricant o instal·lador, i
se’n portarà un registre.

• S’aplicaran bones pràctiques de manipulació i
transvasament, i s’identificaran punts susceptibles de produir
emissions difuses a l’atmosfera.

Mesures de prevenció de les 
emissions de partícules
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En casos més complexes, per exemple:

• Les mesures preventives i correctores, entre les quals hi ha
els filtres de mànegues es revisaran periòdicament establint
un pla de manteniment adequat. Aquest pla ha d’establir-se
documentant els paràmetres de funcionament de cada focus
i ha de contenir les accions de manteniment preventiu a
efectuar (amb una freqüència mínima de 3 mesos o inferior)
tenint en compte el temps de funcionament del focus, el
desgast de les mànegues i les característiques pròpies del
sistema d’aspiració de cada equip.

• S’ha de portar un registre de les operacions de manteniment
preventiu que es portin a terme. Aquest registre ha de
contenir, com a mínim, la següent informació: data,
descripció operació manteniment i focus afectat.

Mesures de prevenció de les 
emissions de partícules
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• També l’activitat ha de portar un registre dels incidents que
es produeixin. En aquest registre ha de constar, com a
mínim, la següent informació:

Incidents/funcionament anormal dels filtres: data inici de
l’incident, descripció i llibre de registre del focus afectat, motiu,
operacions correctives, millores implantades si s’escau, data
final de l’incident

• Si es produeix un incident o es detecta un funcionament
anormal (pèrdua de càrrega, trencament de mànegues...) de
les mesures correctores s’haurà d’aturar la instal·lació
afectada i les associades fins que la situació de normalitat
s’hagi restablert

Mesures de prevenció de les 
emissions de partícules
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Control de les emissions
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Periòdicament l’administració a través de les EC verifica que les
instal·lacions industrials compleixin amb les condicions
establertes als permisos ambientals.

Aquest control suposa:

1. Efectuar mesurament dels focus emissors, segons la
periodicitat establerta per a cadascun.

2. Inspeccionar si es compleixen les condicions fixades
(mesures de prevenció) en els permisos ambientals

Control de les emissions de partícules



Mesurament dels focus emissors

Els focus emissors s’han de sotmetre a mesuraments puntuals
externs de les emissions amb la periodicitat establerta en el
permís o bé d’acord amb la seva classificació al Catàleg
d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (RD
100/2011).

– els classificats al grup A s'han de mesurar cada 2 anys,
– els classificats al grup B cada 3 anys,
– els classificats al grup C cada 5 anys
– els classificats al grup “-“ (sense grup assignat) en cas

que s’hagin de mesurar ho han de fer cada 5 anys,



Mesurament dels focus emissors

1. El mesurament de les emissions s’ha de realitzar en continu
mitjançant sistemes automàtics de mesurament (SAM) per als
contaminants que així ho estableixi la normativa aplicable i per
als focus i contaminants de major impacte.

2. Actualment es mesuren les emissions de partícules amb SAM
en focus associats a instal·lacions d’incineració/coincineració,
fabricació de ciment, vidre, acer, grans instal·lacions de
combustió (refineries i cicles combinats), combustions que
funcionen amb combustible líquid de P>17,4MWt...
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�Foto SAM

En instal·lacions amb impacte elevat,
s’exigeix mesurament en continu de les
seves emissions a l’atmosfera.

Mesurament en continu dels focus 
emissors
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Xarxa d'emissions a l'atmosfera de Catalunya
(XEAC)



Control de les emissions de partícules
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Com es controla el compliment del VLE?

Els SAM de les principals fonts emissores han d’estar connectats
a la Xarxa de Control de les Emissions a l’Atmosfera de
Catalunya, que rep dades on-line dels principals focus emissors.

Número 
d’establi-

ments

Número de  
focus

Contaminants, 
perifèrics i 
paràmetres

Dades

Tarragona 22 70 339

MinutalsTerres de 
l’Ebre

2 6 75

Girona 1 1 10

Barcelona 14 23 191

Lleida Cap analitzador en continu connectat a la XEAC
TOTALS 39 100 615



Moltes gràcies!

Meritxell Rodríguez i Viloca
Cap de la secció d’Emissions

meritxell.rodriguez@gencat.cat


