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Qui som?

Què fem?

Per què?
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Qui som?
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Què fem?

Difussió, sensibilització

✓Reunions i comunicats (Ajuntament de Barcelona, partits
polítics), notes de premsa

✓Participació en Consells de barri, districte, plenaris, 
presentació d’esmenes, al.legacions, …

✓Propostes en Plans d’Acció de Districte i Pressupostos
Participatius

✓Campanyes de mobilització i protesta
✓Xerrades escoles, centres cívics, …
✓Articles d’opinió, entrevistes en diversos mitjans

Demanar solucions

Ciutadania

Administracions
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Què fem?
Protestes veïnals
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Què fem?
Revolta escolar
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Què fem?
Revolta veïnal
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Per què?

La contaminació de l’aire està subjecta a una 
normativa, que s’incompleix sistemàticament des 
de fa més de 10 anys a Barcelona

La contaminació de 

l’aire és el principal 

risc ambiental per a la 

salut

NO2, PM10, PM2.5
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Per què?
La contaminació de l’aire està subjecta a una normativa

Normativa estatal
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Correcció d’errors del Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat del 
aire.

Normativa catalana
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient Atmosfèric.
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983.

Normativa europea
Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, 
relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.
Directiva 2015/1480 de la Comissió, de 28 d’agost de 2015, per la que es modifiquen diversos annexos de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, en els quals s’estableixen les normes relatives als mètodes de referència, la validació de dades i la ubicació dels punts de 
mostreig per a l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient.

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/valors_legislats_de_la_qualitat_de_laire/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/valors_legislats_de_la_qualitat_de_laire/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/valors_legislats_de_la_qualitat_de_laire/
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Per què? I a Barcelona com estem? 2019:

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/qualitataire/ca/

Nivells de NO2 [µg/m3]
Barcelona, 2019

Límit NO2:

Legal UE 40 micrograms/m3

OMS 10 micrograms/m3

L’Eixample no ha 

complert ni un sol dia 

del 2021 el nou límit 

NO2 de la OMS
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Per què?

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/qualitataire/ca/

Nivells de PM10 [µg/m3] Barcelona, 2019

Límit PM10:

Legal UE 40 micrograms/m3

OMS 15 micrograms/m3

I a Barcelona com estem?: 2019
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Per què?

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/qualitataire/ca/

Nivells de PM2.5 [µg/m3] Barcelona, 2019

Límit PM2.5:

Legal UE 25 micrograms/m3

OMS 5 micrograms/m3

I a Barcelona com estem? 2019:
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Per què?

Segons l'Agència de Salut Pública, s'estima que a Barcelona l'excés de 

contaminació de l'aire respecte les recomanacions de l'OMS causa al voltant 

del 7% de les morts naturals (unes 1.000 morts anuals), l'11% dels nous 

casos de càncer de pulmó i el  33% dels nous casos d’asma infantil  (*)de 

càncer de pulmó i el 33% dels nous casos d'asma infantil.

També hi ha consens en el fet que aproximadament dos terços de l'exposició al diòxid 

de nitrogen a les ciutats europees es deu al trànsit, que també hi contribuiria amb el 

25-35% de les PM2.5.

Cal reduir el nombre de vehicles que circulen per les ciutats 

La contaminació de l’aire és un problema de salut

(*) Agència Salut Pública Barcelona  Informe de Qualitat de l'Aire 2019
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Per què?
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GRÀCIES!

WWW.EIXAMPLERESPIRA.COM

EIXAMPLE.RESPIRA@GMAIL.COM


