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RESUM 

La qualitat de l’aire a les ciutats i aglomeracions urbanes és, en general, pobra, i les 

conseqüències que es deriven d’aquesta situació són preocupants per a la salut de 

les persones i per a la preservació de la biodiversitat. Aquest treball realitza una 

aproximació al règim jurídic de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire a 

Espanya, adoptant especialment una perspectiva des de Catalunya i atenent, al llarg 

del text, al cas del transport rodat (causant principal de la mala qualitat de l’aire a 

les ciutats) i com les diferents disposicions legals i reglamentàries afronten aquest 

fenomen. La Unió Europea determina, en essència, a través de la Directiva 

2008/50/CE uns objectius comuns pels Estats membres i Espanya ha desenvolupat 

la seva regulació sobre la contaminació atmosfèrica a través de la Llei 34/2007 i la 

transposició de l’esmentada directiva amb el Reial Decret 102/2011. Les 

Comunitats Autònomes tenen competències, també, per a fer front a la problemàtica 

de la qualitat de l’aire i Catalunya es dotà d’una llei el 1983, encara vigent: la Llei 

22/1983.  

Sent la contaminació atmosfèrica quelcom que no afecta a un únic territori concret, 

com si de compartiments estancs es tractés, el treball intenta il·lustrar el caràcter de 

les relacions interadministratives i acabar exposant els diferents instruments que 

s’han adoptat a Catalunya i l’àrea de Barcelona. 

ABREVIATURES 

AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona. 

CCAA: Comunitats Autònomes. 

CE: Constitució Espanyola. 

CREA: Centre de Recerca d’Epidemiologia Ambiental.  

DGT: Direcció General de Trànsit. 

EAC: Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

ENS: Escuela Nacional de Sanidad. 

LBRL: Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

LPAA: Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

LCAPA: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera. 
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LRSAL: Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalitzación y sostenibilidad de 

la Administración Local. 

MVCT: Mapa de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori. 

OMS: Organització Mundial de la Salut. 

PAMQA: Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. 

PMA: Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient. 

RCDA: Revista Catalana de Dret Ambiental. 

RD: Reial Decret. 

RDU: Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. 

SCT: Servei Català de Trànsit. 

STC: Sentència del Tribunal Constitucional. 

TFUE: Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

UE: Unió Europea. 

XVPCA: Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 

ZBE: Zona de Baixes Emissions.  

ZPE: Zona de Protecció Especial. 

ZQA: Zona de Qualitat Ambiental. 
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INTRODUCCIÓ 

La recerca més recent mostra evidències sobre l’impacte de la contaminació 

atmosfèrica en els ecosistemes i la salut. Segons l’equip investigador de la Escuela 

Nacional de Sanidad1 d’Espanya (ENS), es calcula que hi ha 9.300 morts anuals a 

causa de la contaminació atmosfèrica, representant el 3% de la mortalitat anual a 

l’Estat. Aquesta taxa de mortalitat és només calculada a curt termini i es deixen de 

banda els casos de càncer que s’hi poden associar, fet que encara faria augmentar 

molt més aquesta xifra. Existeixen nombrosos informes elaborats per organismes 

diversos sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de les 

persones, i les xifres relatives a la mortalitat varien segons els mètodes d’estudi, 

però tots ells són profundament crítics amb la situació actual.  

 

En el cas concret de l’àrea metropolitana de Barcelona, el Centre de recerca en 

epidemiologia ambiental (CREA) és taxatiu quan assevera que “la millora de la 

qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana suposaria beneficis notables per a la salut. 

Si els nivells de PM10 complissin els límits actuals de la UE, la mortalitat podria 

reduir-se un 4%. Assolir els estàndards de qualitat proposats per l’OMS (més 

pretensiosos) com a mesura per protegir la salut de les persones podria comportar 

uns beneficis fins a tres vegades superiors”2. Pel que fa als ecosistemes, l’afectació 

també es preocupant, doncs, per una banda, la contaminació atmosfèrica excessiva 

pot arribar a causar obstrucció parcial o total en la realització de la fotosíntesi dels 

vegetals i, per l’altra, la pluja àcida provocada per la combinació de la humitat de 

l’aire i els òxids de nitrogen i diòxid de sofre és també una amenaça per la flora i, 

alhora, arriba a malmetre el Patrimoni Històric immobiliari. Resulta evident, per 

tant, la preocupació per tractar aquest tema. 

                                                
1 Reflectit en tres informes: LINARES, Cristina i DÍAZ, Julio (Dirs.), “An approach estimating the 
short-term effect of NO2 on daily mortality in Spanish cities”, Environmental Pollution, vol. 224 
(maig 2017), pp. 541-551; LINARES, Cristina i DÍAZ, Julio (Dirs.), “Evaluation of short-term 
mortality attributable to particulate matter pollution in Spain”, Environment International,  vol. 116 
(juliol 2018), pp. 18-28; LINARES, Cristina i DÍAZ, Julio (Dirs.), “Short-term effect of tropospheric 
ozone on daily mortality in Spain”, Atmospheric Environment, vol. 187 (agost 2018), pp. 107-116;  
2 KÜNZLI, Nino i PEREZ, Laura, “Els beneficis per a la salut pública de la reducció de la 
contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona”, Centre de recerca en epidemiologia 
ambiental, setembre 2007, p. 35.  
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Aquí és on apareix el Dret, el qual, segons De Lucas3, permet condicionar 

conductes, així com obtenir uns determinats objectius o interessos que preservin el 

bé comú. Neix, doncs, la necessitat de regular, a través d’instruments jurídics, la 

contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire. 

 

El cert és que existeixen dues línies diferenciades, tot i que amb la necessària i 

lògica interrelació, pel que fa a la regulació de la contaminació atmosfèrica. La 

primera, té per objecte la protecció de l’atmosfera, particularment la capa d’ozó, 

per tal de contenir l’augment de la temperatura del planeta. La segona, fa referència 

a la qualitat de l’aire, és a dir, el que es consideren “situaciones localizadas de 

contaminación” la cobertura de les quals es troba “en el ordenamiento estatal y en 

las relevantes competencias legislativas de las Comunidades Autónomas”4, així 

com també dels ens locals i, en tot cas, amb origen en les exigències establertes per 

una organització de caire supranacional com ho és la Unió Europea i en sintonia 

amb les directrius plantejades en el VII Programa General d’Acció de la Unió en 

matèria de Medi Ambient fins el 2020 (PMA).  

És aquesta segona línia d’investigació i regulació la que centrarà el treball; per tant, 

no pas la relativa a l’escalfament global, sinó en l’afectació més directa sobre la 

salut dels ciutadans i la protecció de la biodiversitat. 

 

Així doncs, es descriurà el règim jurídic de la qualitat de l’aire i la contaminació 

atmosfèrica a Espanya, anant detallant referències que permetin parar atenció en la 

contaminació originada pel trànsit rodat, doncs aquest és responsable de prop del 

40% de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) a la UE5 i, de fet, a nivell del sòl, 

la contribució relativa del trànsit al conjunt de la contaminació atmosfèrica és molt 

més elevada, donat que les emissions de les xemeneies industrials altes es dilueixen 

abans d’arribar al terra.  

                                                
3 DE LUCAS, Javier, APARISI, Angela, AÑÓN, María Jose, “Introducció al concepte de Dret”, a 
DE LUCAS, Javier (Coord), Introducció a la teoría del Dret, València: Ed: Tirant lo Blanch, 1995, 
p. 26. 
4 ESTEVE PARDO, José, Derecho del Medio Ambiente, 3ª edició, Madrid: Ed. Marcial Pons, 2014, 
p. 210. 
5 Comissió Europea (15 febrer 2017). Comunicado de prensa: La Comisión dirige una advertencia 
a Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido por la violación constante de los niveles de 
contaminación atmosférica. Recuperat de: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_es.pdf  
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Els següents dos gràfics de sectors indiquen el percentatge que representen les 

diferents fonts productores de contaminació atmosfèrica en relació a l’emissió de 

dos dels principals agents contaminants: els òxids de nitrogen i les partícules en 

suspensió, respectivament, l’any 2011. Il·lustra clarament com el transport terrestre 

és el principal causant d’aquestes emissions (51% en el cas dels òxids de nitrogen i 

53% en el de les partícules en suspensió) per això es posa el focus en aquestes fonts 

d’emissió en aquest treball.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, “Treballant per un 
aire net a l’aglomeració de Barcelona: El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, 
horitzó 2020”, Barcelona, 2015. 
 

Ateses les afectacions que s’han esmentat, sobretot, en la salut humana en àrees 

urbanes, especialment afectades per la contaminació atmosfèrica, hom ha cregut 

motivador analitzar la regulació d’aquesta matèria en l’àmbit espanyol i quines 

competències corresponen a les autonomies i als ens locals (amb l’accent posat a 

Catalunya) per a la reducció d’aquesta greu problemàtica de caire ecològic i per a 

la salut de les persones.  

 

El treball es divideix en tres capítols que permeten desenvolupar-lo des d’allò més 

general al més concret. D’aquesta manera, el primer capítol porta per títol “Una 

aproximació a la contaminació atmosfèrica” i realitza una conceptualització global 

d’aquest tipus de contaminació, detallant els agents contaminants i les fonts que els 

emeten, així com delimitant l’àmbit d’aplicació de la legislació sectorial, 

eminentment, la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat del aire i protecció 

de l’atmosfera i la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 

atmosfèric.  
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El segon capítol és el relatiu a “La distribució competencial entre les diferents 

Administracions Públiques” i, en primer lloc, presenta els principis rectors de les 

relacions interadministratives per, a continuació, detallar les competències que 

s’atribueixen als diferents nivells territorials de l’Administració (Estat, comunitats 

autònomes i ens locals), tot acabant presentant les mesures de planificació que 

contempla la llei.  

 

Finalment, el tercer capítol es concentra en l’àmbit estrictament català i s’anomena 

“La regulació de la qualitat de l’aire a Catalunya: potestats i obligacions de 

l’Administració Pública de Catalunya i els ens locals catalans”, presentant els 

principals mecanismes de prevenció, intervenció i control sobre la contaminació 

atmosfèrica, així com les mesures d’aplicació en situacions excepcionals, apartat 

on s’esmentaran, també, els plans d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 

elaborats pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
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CAPÍTOL I. UNA APROXIMACIÓ A LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA 

 

1.   ELS AGENTS CONTAMINANTS DE L’ATMOSFERA 

En primer lloc és necessari fer una aproximació teòrica que defineixi què és 

l’atmosfera. Aquesta definició, realitzada des de la ciència i la tècnica, entén que 

“la atmósfera es la cobertura gaseosa que rodea la Tierra y que se mantiene unida a 

esta gracias a la atracción de su fuerza gravitatoria. [...] La densidad de la atmósfera 

disminuye con la altura a medida que la presión atmosférica va siendo menor, de 

modo que en los primeros 5 km se encuentra la mitad de su masa total”6. Tant és 

així, que són només les capes inferiors de l’atmosfera les que presenten unes 

condicions adequades per a poder-se desenvolupar la vida i, en conseqüència, 

constitueix un component natural imprescindible pel desenvolupament de vida al 

planeta i, quan està contaminada, afecta a l’equilibri d’aquest7.  

 

L’existència de determinades matèries o formes d’energia que no poden ser 

eliminades de forma natural per la mateixa atmosfera suposa greus perjudicis per 

les diferents formes de vida a la Terra. Aquestes matèries o formes d’energia que 

tenen aquestes negatives conseqüències són els denominats agents contaminants, 

que poden ser físics (radiacions no ionitzants, nuclears, tensió tèrmica, etc.), 

biològics (bactèries, virus o fongs) o químics (gasos, vapors, pols o fums) i en estat 

sòlid (minerals i pols), líquid (olis i combustibles) o gasós (òxid de sofre, diòxid de 

carboni, òxid de nitrogen, ozó, etc.). A més, com sintetitza Bensusan Martín8, 

segons la forma d’emissió, poden ser agents contaminants directes, si són vessats 

directament a l’atmosfera o indirectes, si s’originen per les reaccions químiques 

d’altres agents contaminants ocasionades a l’atmosfera.  

Els contaminants atmosfèrics que es prenen en consideració en la Llei 34/2007, de 

15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera (en endavant, 

LCAPA, per les seves sigles en castellà) queden recollits en el seu Annex I i són 

                                                
6 SEOÁNEZ CALVO, Mariano, Tratado de la contaminación atmosfèrica. Problemas, tratamiento 
y gestión, Madrid: Ed. Mundi-Prensa, 2002, p.223. 
7 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, Regulación jurídico-administrativa de la contaminación 
atmosférica, Cizur Menor: Ed.Thomson Reuters/Aranzadi, 2014, pp. 128-129. 
8 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, Regulación jurídico-administrativa de la contaminación 
atmosférica, cit., pp. 129-131. 
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els següents: òxids de sofre i altres compostos del sofre; òxids de nitrogen i altres 

compostos de nitrogen; òxids de carboni; ozó; compostos orgànics volàtils; 

hidrocarburs aromàtics policíclics i compostos orgànics persistents; metalls i els 

seus compostos; material particulat (inclosos PM10 i PM2,5); amiant (partícules en 

suspensió, fibres); halògens i els seus compostos; cianurs; 

policlorodibenzodioxines i policlorodibenzofurans; substàncies i preparats respecte 

dels quals s’hagi demostrar o existeixin indicis raonables que posseeixin propietats 

cancerígenes, mutàgens, xenoestrògenes o puguin afectar a la reproducció a través 

de l’aire; i substàncies que esgoten la capa d’ozó.   

 

Així, segons la Directriu de 2005 de l’OMS9, el Pla Nacional de la Qualitat de l’Aire 

2017-2019 (Plan Aire II) i la informació publicada pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB)i l’Ajuntament de Barcelona, els principals agents contaminants de 

l’atmosfera originats pel transport rodat són el diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, 

el monòxid de carboni, les partícules fines en suspensió (PM10 i PM2,5) com a 

agents directes i, com a agent indirecte, l’ozó troposfèric. 

a)   Diòxid de nitrogen (NO2): A l’Àrea de Barcelona, l’Ajuntament de 

Barcelona calcula que fins un 60% pot ser originat pel trànsit. A Espanya, 

el 41,8% de l’NO2 emès és originat pel trànsit rodat. Per altra banda, 

l’OMS10 estableix uns valors límit de 40µg/m" de mitjana anual i la Unió 

Europea11 el mateix valor límit. La següent taula presenta un desglossament 

de les emissions de contaminants atmosfèrics de l’any 2017 per al total 

nacional, expressat en quilotonelades i es pot copsar aquest 41,8% esmentat 

originat pel transport a Espanya:  

                                                
9 Exposada a Organització Mundial de la Salut (OMS), Guías de calidad del aire de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) relativas al material partiulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el 
dióxido de azufre, actualització mundial 2005, sent la publicació més recent, amb actualització 
pendent de publicar l’any 2020. 
10 A Organització Mundial de la Salut (OMS), Guías de calidad del aire de OMS relativas al 
material partiulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, actualització mundial 
2005. En els següents punts, quan es faci referencia a l’OMS es basa també en la mateixa directriu. 
11 A la Directiva 2008/50/CE, a Espanya transposada pel Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire (Annex I). En els següents punts, quan es faci referència a 
la UE es basa també en el mateix annex del RD 102/2011. 
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Font: Ministerio para la Transición Ecológica, Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera, 
Serie inventariada 1990-2017, Edició 2019. 

  

a)   Diòxid de sofre (SO2): es genera per la combustió de fòssils (carbó i petroli) 

dels vehicles, essencialment, dièsels. L’OMS considera com a valor límit 

500µg/m" de mitjana anual i la UE, la mateixa quantitat.  

b)   Monòxid de carboni (CO): el seu origen antropogènic es troba en les 

combustions incompletes. La UE estableix el valor límit en 10 mg/m" de 

mitjana en períodes de 8 hores.  

c)   Partícules fines en suspensió: són una mescla complexa conformada per 

elements com sulfats, nitrats, amoníac o clorur de sodi, suspesos a l’aire. 

Les partícules amb un diàmetre de 10 micres o menys (PM10) poden 

penetrar i allotjar-se a l’interior dels pulmons, mentre que les partícules d’un 

diàmetre de 2,5 micres o menys (PM2,5) poden travessar la barrera 

pulmonar i entrar al sistema sanguini. Es mesura en micrograms i, 

normalment, es tenen en compte els PM10, doncs no solen haver-hi 

instal·lats instruments de mesura prou sensibles per a notificar també les 
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PM2,5. El 40% d’aquestes partícules és generat pels motors, els pneumàtics 

contra l’asfalt i els frens dels vehicles. L’OMS estableix uns valors límit de 

10µg/m" de mitjana anual pel PM2,5 i 20µg/m" de mitjana anual pel PM10. 

La Unió Europea determina el valor límit en 25µg/m" de mitjana anual pel 

PM2,5 i 40µg/m" de mitjana anual pel PM10 (o un límit diari de 50µg/m" 

que no es podrà superar en més de 35 ocasions l’any) . 

d)   Ozó troposfèric (O3): de caràcter secundari, es forma per la reacció amb la 

llum solar de contaminants com els òxids de nitrogen i compostos orgànics 

volàtils. N’augmenta la concentració quan la insolació és important 

(situacions anticiclòniques) i crea la boira contaminant característica de  

molts nuclis urbans. El valor límit establert per l’OMS és de 100µg/m" de 

mitjana en 8 hores i la UE de 120µg/m". 

 

D’entre tots ells, segons l’AMB, el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en 

suspensió (només calculades les PM10) són els dos principals contaminants que 

originen més problemes a les àrees urbanes. Gràficament, representen les següents 

proporcions: 

 

Els gràfics presentats a continuació mostren l’evolució dels nivells d’immissió de 

NO2 i PM10 a les Zones de Qualitat de l’Aire 1 i 2 de Catalunya (corresponents a 

les àrees de Barcelona i al Baix Llobregat i Vallès, respectivament). Indiquen tant 

els nivells màxims i mínims com la mitjana, entre els anys 2000 i 2014, amb una 

tendència decreixent:  
 

Font: AMB. “L’aire que respirem: bones pràctiques per 
millorar la qualitat de l’aire”, Barcelona, 2016. 
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2.   LES FONTS EMISSORES DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Sembla evident, però no pas poc rellevant, el punt de vista aportat per Esteve Pardo, 

quan diu que “en relación a la atmósfera, el único objetivo que puede plantearse es 

el de su protección, el mantenimiento de los mejores niveles de calidad y pureza 

del aire. Y este es un objetivo que no se consigue con actuaciones, por así decirlo, 

positivas sobre la atmósfera -no se conocen, por ahora, ni se plantean, las 

actuaciones encaminadas a purificarla-, sino operando sobre los agentes que la 

deterioran. La tutela y regulación ambiental de la atmósfera se concentra así en el 

control y reducción de la contaminación” 12. El que planteja aquest autor és el fet 

que no és possible purificar (entès com a netejar) l’aire d’una nucli urbà quan té uns 

nivells de contaminació atmosfèrica elevats i, precisament per això, és vital 

l’actuació que es realitza sobre les fonts productores d’aquesta contaminació, per 

                                                
12 ESTEVE PARDO, José, La contaminación atmosférica, cit., p. 209. 

Font: Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, “Treballant per un aire 
net a l’aglomeració de Barcelona: 
El Pla d’actuació per a la millora 
de la qualitat de l’aire, horitzó 
2020”, Barcelona, 2015. 
 



       15  
  

tal de no arribar a assolir nivells màxims d’immissió. Si bé existeixen plans per a 

retornar a nivells de contaminació acceptables, l’autor defensa la necessitat d’actuar 

sobre les fonts emissores, prioritàriament.  

 

Seguint aquesta línia, s’entén per fonts productores de contaminació atmosfèrica o 

focus emissors de contaminació aquells que “producen algún o algunos de los 

agentes contaminantes y que, al ser emitidos a la atmósfera, producen la 

contaminación atmosférica [...], lo son, por tanto, las industrias, establecimientos 

públicos, medios de transporte u hogares domésticos”13. Precisament pel fet de ser 

l’origen del que acabarà sent contaminació atmosfèrica, el tractament jurídic de la 

contaminació ha de partir de la instauració d’instruments preventius on existeixin 

fonts productores de contaminació atmosfèrica per tal d’evitar que s’acabi produint 

la difusió dels contaminants, ja que és més efectiu l’establiment d’instruments de 

control que abordar, a posteriori, situacions d’alts nivells d’immissió14. 

 

Les fonts citades poden tenir un caràcter fix (indústries, usos residencials com 

calefaccions, i processos d’eliminació de residus) o mòbil (trànsit rodat)15 i, encara 

que és el transport rodat, en l’actualitat, una de les majors causes de contaminació 

atmosfèrica en les aglomeracions urbanes i interurbanes16, l’Annex IV de la 

LCAPA, que desglossa les activitats potencialment contaminadores, essencialment 

inclou activitats o processos de naturalesa industrial17. Un catàleg que no ha estat 

exempt de crítica per la forma en què s’ha desenvolupat.  

                                                
13 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, Regulación jurídico-adminsitrativa de la contaminación 
atmosfèrica, cit., p. 131. 
14 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, Regulación jurídico-adminsitrativa de la contaminación 
atmosfèrica, cit., p. 132. 
15 BALLESTER, Ferran, “Contaminación atmosfèrica, cambio climático y salud”, Revista Española 
de Salud Pública, Volum 79, Número 2, 2005, p. 160. 
16 ALONSO GARCÍA, Mª Consuelo, “La protección de la atmósfera” a ORTEGA ÁLVAREZ, Luis, 
ALONSO GARCÍA, Mª Consuelo (Dirs.) i  DE VICENTE MARTÍNEZ, Rosario (Coord.),  Tratado 
de Derecho ambiental, València: Ed. Tirant lo Blanch, 2013, p. 688. 
17 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier, “Capítulo segundo: La protección de la contaminación 
atmosférica”, a LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki (Dir.), Derecho ambiental. Parte especial 
III: Agua, Atmósfera, Contaminación acústica, 2ª Edició, Bilbao: Ed. LETE argitaletxea, 2010, 
p.296. 
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Valencia Martín18 precisa que el catàleg, per una banda, “ya no se circunscribe […] 

a las fuentes de tipo industrial, […] sino que se amplía a toda clase de fuentes 

antropogénicas de emisiones contaminantes (incluyendo transportes, actividades 

agrícolas, domésticas y de servicios, etc.)”, però, per l’altra, si la LCAPA pretén 

tenir un contingut inclusiu de “totes les fonts potencials de contaminació”, no pot 

ser que quan defineix l’art. 3a) de la LCAPA les fonts potencialment contaminants, 

es quedi en una definició molt propera a la que ja havia establert la derogada Llei 

38/1972. 

 

El catàleg de la llei ha d’ésser revisat cada 5 anys: “El Gobierno, con la 

participación de las comunidades autónomas revisará, al menos cada cinco años, el 

anexo IV y, en su caso, lo actualizará” (art. 13.2 Llei 34/2007). La darrera 

actualització va ser l’any 2011 a través del Reial Decret 100/2011, de 8 de gener, 

pel que s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de 

l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.  

L’esmentat catàleg, a més, estableix una categorització en 3 grups (A, B i C), 

conforme a una ordenació descendent de la rellevància contaminadora. Així, com 

apunta Arzoz Santisteban, aquesta classificació fa referència a la naturalesa de les 

obligacions i els controls que han de complir les diferents activitats. Segons el que 

s’hi estableix, les activitats incloses en els grups A i B queden sotmeses a una 

autorització administrativa específica de la comunitat autònoma que es tracti; i, a 

més, les activitats incloses en el grup A estaran subjectes a uns requisits de control 

d’emissions més exigents que les incloses en el grup B19, tal com disposen els arts. 

7.2 i 13.2 LCAPA.  

 

En relació a les activitats potencialment contaminants, el seu és un règim 

“d’intervenció administrativa prèvia” que pot incloure diferents modalitats 

d’intervenció administrativa, més o menys restrictiva segons el grup al qual formi 

                                                
18 VALENCIA MARTÍN, Germán, “Prevención y control de las emisiones”, a LOPERENA ROTA, 
Demetrio, La calidad del aire y la protección de la atmósfera, 1ª edició, Cizur Menor: Thomson 
Reuters Aranzadi, 2010, pp. 300-302 i VALENCIA MARTÍN, Germán, “La prevención y control 
de las emisiones en la LCAPA”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 17 (2010), p. 167. 
19 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier, “Capítulo segundo: La protección de la contaminación 
atmosférica”, cit., p. 296.  
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part. Ara bé, en aquest treball no es desenvolupa en profunditat el règim 

d’autorització, ni control i inspecció, ni sancionador d’aquestes activitats, doncs 

l’atenció es pretén centrar en el trànsit rodat i aquest no forma part del grup A, B o 

C del catàleg i, per tant, no està sotmès a autorització administrativa prèvia ni al 

mateix règim de responsabilitat. Tampoc és la sanció la mesura més eficaç per a 

reduir la contaminació atmosfèrica, menys encara en l’àmbit del transport.  

 

3.   EL PROCÉS EMISSIÓ-IMMISSIÓ 

La LCAPA defineix emissió com a la “descarga a la atmósfera continua o 

discontinua de materias, sustancias o formas de energía procedentes, directa o 

indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir contaminación 

atmosférica” (art. 3g) i el valor límit d’emissió és la quantitat d’un o més 

contaminants en emissió que no ha de sobrepassar-se dins d’un o diversos períodes 

i condicions determinats, amb la finalitat de prevenir o reduir els efectes de la 

contaminació atmosfèrica (art. 3t LCAPA). Així, a tenor de l’art. 3.1 de la Llei 

22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (en endavant, 

LPAA), s’entén per nivell d’emissió  “la quantia de cada contaminant alliberada a 

l’atmosfera en un període determinat”. 

 

Per altra banda, el terme “immissió” no apareix definit a la LCAPA, si bé en la 

derogada Llei 38/1972 sí que ho feia. Per trobar-ne, doncs, una definició, cal dirigir-

se a la Llei 22/1983 quan parla del “nivell d’immissió” i fa referència a “la quantitat 

de contaminants existents per unitat de volum d’aire, qualsevol que sigui la seva 

naturalesa” (art. 3.2 LPAA). 

 

Partint, doncs, de les definicions aportades per la pròpia legislació (Lleis 34/2007 i 

22/1983), l’acadèmia també ha intentat desenvolupar el concepte. Així, s’apunta 

que “la emisión consiste en la transmisión a la atmósfera de sustancias nocivas o 

simplemente incómodas para las formas de vida, con especial transcendencia para 

la vida humana, y se realiza por ciertos agentes, que a través de los focos emisores 
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envían partículas sólidas, gases o vapores”20. I, en relació, “el resultado de las 

emisiones producidas por los diferentes focos constituye la inmisión, esto es, el 

nivel de contaminación logrado una vez mezcladas las emisiones con los 

componentes naturales de la atmósfera”21. Per això, les condicions atmosfèriques i 

meteorològiques afavoreixen o no la dispersió dels components i, unit a un elevat 

nivell d’emissions, pot comportar un nivell d’immissió perillós per a les persones. 

La immissió no es tracta, doncs, de la simple suma de substàncies emeses, sinó que 

cal tenir en compte les reaccions naturals que es produeixen i l’increment de la 

perillositat quan entren en contacte diversos tipus d’emissió (cas de la creació de 

l’ozó troposfèric). Així doncs, la crítica que aportà Martín Mateo22 és que la 

regulació normativa ha de parar esment a aquestes reaccions, de tal manera que ha 

de contemplar que determinants elements contaminants que, per separat, ocasionen 

uns perjudicis concrets, en entrar en contacte amb altres agents pot incrementar-se 

exponencialment el perjudici causat, i el legislador ho ha de preveure.  

 

4.   CONCEPTUALITZACIÓ JURÍDICA DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Com a preludi a la presentació del concepte jurídic de la contaminació atmosfèrica, 

resulta preceptiu presentar, de forma breu, una contextualització històrica, per bé 

que la preocupació per la contaminació atmosfèrica no té gaire més d’un segle i “se 

produjo su punto de inflexión más trascendente a principios de la década de los 

setenta del siglo pasado, momento a partir del que se abordará la problemática de 

la contaminación atmosférica de forma más rigurosa y eficaz jurídicamente”23. Així 

s’expressa el legislador, quan en el preàmbul de la LCAPA exposa que “en este 

contexto se ubica el importante acervo jurídico y el conjunto de políticas y medidas 

que la Comunidad Europea ha venido desarrollando desde los años setenta en 

materia de calidad del aire.” De la mateixa manera, en el propi text el mateix 

legislador presenta la Llei 38/1972 (antecedent de l’actual llei 34/2007) dins la 

                                                
20 MARTÍN MATEO, Ramón, Manual de Derecho Ambiental, 3ª Edició, Cizur Menor: Ed. 
Aranzadi, 2003, p. 235. 
21 MARTÍN MATEO, Ramon, Manual de Derecho Ambiental, cit., p. 235. 
22 MARTÍN MATEO, Ramon, Manual de Derecho Ambiental, cit., p. 235.  
23 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, Regulación jurídico-adminsitrativa de la contaminación 
atmosfèrica, cit., p. 132. 
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mateixa onada, per tal de donar “respuesta a los problemas de la contaminación del 

aire”.  

 

La definició jurídica de contaminació atmosfèrica ve donada per l’art. 3e) LCAPA 

que la descriu com “la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas 

de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud 

de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza”.  

 

Aquesta definició s’ha de dividir en tres apartats per entendre-la correctament. 

Seguint l’anàlisi proposada per Alonso García24, en primer lloc, l’origen de la 

contaminació inclou tant la introducció de matèries i substàncies com la presència 

de formes d’energia, de manera que “el Tribunal Constitucional ha entendido 

comprendida en esta expresión una conducta ruidosa [...] (STC 16/2004, de 23 de 

febrer)”25. La Sentència fa referència a la ja derogada Llei 38/1972, de 22 de 

desembre, de Protecció del Medi Ambient Atmosfèric, però la definició de 

contaminació atmosfèrica és la mateixa que a la vigent Llei 34/2007 i, per tant, la 

concepció del Tribunal Constitucional es manté vàlida. Ara bé, en aquest treball la 

contaminació acústica no serà desenvolupada -tractada específicament en la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i la Llei 

37/2003, de 17 de novembre, del Soroll-  i, per tant, aquí es para atenció a la primera 

accepció de la definició, és a dir: “presència a l’atmosfera de matèries i 

substàncies”.  

 

En segon lloc, seguint la línia argumental d’aquesta autora, la presència d’aquestes 

substàncies ha de suposar un efecte perjudicial (“molèstia greu, risc o dany”) i 

afectar tant a la salut de les persones, com al medi ambient i altres béns “de 

qualsevol naturalesa”, per tant, tenint una concepció àmplia de les seves afectacions 

i, en conseqüència, “comprende tanto la especie humana como el mundo animal, el 

vegetal y los materiales”26. En relació a l’efecte perjudicial, hi ha un debat doctrinal. 

                                                
24 ALONSO GARCÍA, MªConsuelo, “La contaminación atmosférica”, a ORTEGA ÁLVAREZ, 
Luis (Dir.), Lecciones de Derecho del Medio Ambiente, 4ª edició, Valladolid: Ed. Lex Nova, 2005, 
p. 335  
25 ALONSO GARCÍA, MªConsuelo, “La contaminación atmosférica”, cit., p. 335. 
26 ALONSO GARCÍA, MªConsuelo, “La contaminación atmosférica”, cit., p. 335. 
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Mentre que Alonso García defensa que “lo relevante para el Derecho es la 

realización de un daño efectivo, descartándose del mundo jurídico todo tipo de 

vertido considerado inocuo”27, Bensusan Martín esgrimeix que “para que exista 

contaminación atmosférica no es necesario que la molestia grave, riesgo o daño 

sean emergentes, sino que exista potencialmente la posibilidad de que se 

produzcan”28. Per tant, un posicionament manté la necessitat que aquest perjudici 

es causi efectivament, mentre que l’altre defensa que només és necessària la 

possibilitat que es produeixi la molèstia, el risc o el dany, doncs això és el que es 

troba en consonància amb l’objectiu de prevenció de les normes de caire 

mediambiental, per així evitar una posterior restauració de la realitat que, sovint, en 

l’àmbit de la contaminació atmosfèrica, no resulta plausible.  

 

En darrer terme, la font originària ha de tenir un caràcter antropogènic. Si bé 

l’article 3e) de l’esmentada llei no explicita que hagin de ser les conductes humanes 

les responsables de la contaminació atmosfèrica, el cert és que el Dret no pot 

perseguir emissions contaminants originades, per exemple, per una erupció 

volcànica, ja que “el Derecho, lógicamente, solo permite la corrección de los 

comportamientos humanos”29. En tal sentit altres autors també s’hi expressen, com 

bé apunta Bensusan Martín quan diu que “Martín Mateo30 critica que las 

definiciones de la contaminación atmosférica nunca expresen que se trata de una 

consecuencia de la acción del hombre” 31.  

 

 

 

 
 

                                                
27 ALONSO GARCÍA, MªConsuelo, El régimen jurídico de la contaminación atmosfèrica y 
acústica, Madrid: Ed. Marcial Pons, 1995, p. 20. 
28 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, Regulación jurídico-adminsitrativa de la contaminación 
atmosfèrica, cit., p. 140. 
29 ALONSO GARCÍA, MªConsuelo, “La contaminación atmosférica”, cit., p. 335. 
30 MARTÍN MATEO, Ramon, Tratado de Derecho Ambiental, III vol., Madrid: Ed. Trivium, 1991, 
p. 249. 
31 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, Regulación jurídico-adminsitrativa de la contaminación 
atmosférica, cit., p. 141. 
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CAPÍTOL II. LA DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL ENTRE LES 
DIFERENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

 

Les diferents Administracions Públiques territorials amb competències sobre medi 

ambient i, específicament, sobre l’ambient atmosfèric i la qualitat de l’aire són 

l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i els ens locals. Per 

tant, tots tres nivells d’administració territorial tenen competències en aquesta 

matèria.  

 

1.   LES RELACIONS INTERADMINISTRATIVES: PRINCIPIS D’AUXILI, 

COORDINACIÓ I COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ 

En els propers apartats es detallaran les competències que corresponen a cadascuna 

de les administracions territorials que conformen l’Estat espanyol, de manera que, 

per poder-ne tenir una concepció acurada, és precís parar esment als principis que 

regeixen les relacions interadministratives.  

 

A.   Principi d’auxili  

El deure d’auxili ha d’entendre’s com “aquel deber de comunicación o de 

intercambio mutuo de información entre las diferentes instancias que ayude al 

ejercicio pleno y armónico de las potestades que tienen atribuidas cada una de ellas, 

así como en la prestación de ayuda y apoyo (personal, material, infraestructura 

organizativa) que sea necesario para que otra instancia pueda ejercer de modo más 

eficaz sus competencias o el auxilio en la ejecución de actos de otras 

Administraciones fuera de su ámbito de competencias por razón del territorio. [...] 

Este principio debe presidir las relaciones interadministrativas sin llegar a 

convertirse en un tipo de control desde el Estado hacia las CCAA”32. Precisament 

aquest principi és rellevant en matèria mediambiental i, especialment, quan s’afecta 

a l’aire, donat que els danys que ocasiona la contaminació atmosfèrica afecten més 

enllà de les fronteres d’un territori determinat i, alhora, són necessaris canals 

continus de comunicació i informació entre els diferents poders.  

                                                
32 PÉREZ GABALDÓN, Marta, La gestión intergubernamental de la política de cambio climático 
en España, Pamplona: Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p. 179-180. 
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Aquest deure d’auxili es materialitza, principalment, en dos moments. El primer, 

en cas que hi hagi un focus emissor incontrolat en una Comunitat Autònoma 

determinada que requereixi el suport d’altres CCAA o l’Estat. En segon terme, en 

relació a l’intercanvi d’informació respecte el volum i la concentració d’emissions, 

així com el seu origen, sent aspectes clau per a un adient funcionament del sistema 

de límits de nivell d’emissió i immissió, sobretot tenint en compte l’existència 

d’obligacions internacionals i comunitàries; sent l’Estat el responsable per la 

superació dels valors límit en cas que s’instrueixi un procediment sancionador per 

part de la Comissió Europea (encara que l’origen de tal incompliment hagi estat una 

aplicació deficitària de mesures en l’àmbit autonòmic i/o local). 

 

B.   Principi de coordinació 

Segons indica Pérez Gabaldón, “la coordinación pasa por la fijación de medios y 

relaciones destinadas a posibilitar la información recíproca, la homogeneidad 

técnica y la acción conjunta de los diferentes entes que tienen atribuida la capacidad 

operativa en una materia competencial, de modo que adquieren un carácter 

sistémico, global e integrado de las acciones”33. Conseqüentment, i tal com 

desenvolupa aquest autor, formalment, la coordinació és una manera d’exercir els 

poders en la que cada ens manté les seves potestats i el seu àmbit d’actuació, alhora 

que l’Estat i les CCAA fixen, conjuntament, uns objectius i mitjans per tal d’assolir-

los. Han de regir, però, uns límits en l’exercici de la capacitat coordinadora de 

l’Estat, de tal manera que mai arribi a un grau de desenvolupament que impedeixi 

que les CCAA desenvolupin l’àmbit competencial segons s’estableixi en els seus 

propis Estatuts d’Autonomia.  

 

Especialment il·lustrativa resulta la STC 329/1993, de 12 de novembre, referent a 

un conflicte competencial plantejat pel Consell Executiu de la Generalitat de 

Catalunya. El Tribunal Constitucional determina que “de los arts. 148.1.9 y 

149.1.2.23 de la Constitución y del art. 10.1.6 del Estatuto34 se desprende, sin duda, 

que las facultades ejecutivas o de gestión en materia de medio ambiente, en general, 

                                                
33 PÉREZ GABALDÓN, Marta, La gestión intergubernamental de la política..., cit. p. 184-185. 
34 La STC fa referència a l’Estatut de 1979, per bé que després de la reforma de 2006, l’art. 144 
EAC encara resulta més clar. 
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y, en concreto, de contaminación atmosférica corresponden a la Generalitat de 

Catalunya y no al Estado. Pero estas facultades ejecutivas se circunscriben a y han 

de ejercerse dentro del territorio de Catalunya […].”35 Tot i això, l’Alt Tribunal 

posa èmfasi en les potestats de coordinació de l’Estat en aquesta matèria i estableix 

que “no se debe excluir en esta materia de medio ambiente la existencia de 

facultades estatales de coordinación. Estas facultades de coordinación podrían 

asegurar la adopción coordinada por las Comunidades Autónomas afectadas de 

medidas en cada uno de sus territorios para afrontar un problema que, por su 

dimensión afecta más allá de los límites del propio territorio. Una actuación 

diligente de las Comunidades Autónomas implicadas, tratándose además de 

facultades en buena parte regladas para declarar zonas de atmósfera contaminada36 

en función de la propia gravedad de la situación, dentro de su propio territorio, 

permitirá normalmente la adopción de medidas legalmente previstas para asegurar 

la calidad del ambiente, haciendo innecesaria la intervención estatal”37; de manera 

que, com bé reconeix Pérez Gabaldón, la coordinació apareix des d’una perspectiva 

jerarquitzant quan entren en joc els interessos contraposats de més Comunitats 

Autònomes38. Tot això, sens perjudici que l’Estat pugui realitzar actes d’execució 

“que sean precisos […] para evitar daños irreparables”39. 
 

C.   Principis de cooperació i col·laboració 

Pérez Gabaldón critica que “la identificación de colaboración con cooperación es 

habitual por una parte de la doctrina, aunque, al menos desde nuestra perspectiva, 

la primera no se agota con la segunda, en cuanto la colaboración incluye no solo la 

cooperación, sino también la coordinación y el deber de auxilio”40. No és del tot 

clar si el posicionament doctrinal adoptat per l’autora també l’assumeix el 

legislador. En tot cas, l’apartat primer de l’art. 6 LCAPA estableix que “las 

Administraciones públicas ajustaran sus actuaciones a los principios de 

                                                
35 STC 329/1993, de 12 de novembre, FJ 3.  
36 Terme, el de “zona d’atmosfera contaminada”, que apareixia en l’art. 6.1 de la derogada Llei 
38/1972 i que desapareix en la vigent Llei 34/2007.  
37 STC 329/1993, de 12 de novembre, FJ 3.  
38 PÉREZ GABALDÓN, Marta, La gestión intergubernamental de la política..., cit. p. 187. 
39 STC 329/1993, de 12 de novembre, FJ 4.  
40 PÉREZ GABALDÓN, Marta, La gestión intergubernamental de la política..., cit. p. 190. 
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información mutua, cooperación y colaboración. En particular, deberán prestarse la 

debida asistencia […] especialmente en los supuestos en que la contaminación 

atmosférica afecte a un ámbito territorial superior al de un municipio o comunidad 

autónoma.” Segueix, en l’apartat segon, esmentat que, “en el supuesto de que se 

sobrepasen los objetivos de calidad del aire fijados en un ámbito territorial superior 

al de una comunidad autónoma, las comunidades autónomas afectadas se prestaran 

asistencia mutua”.  

 

En síntesi, els quatre principis fonamentals que regeixen les relacions 

interadministratives (o cinc si s’hi inclou l’assistència mútua com a principi 

diferenciat) es basen en la necessitat imperant d’afrontar un problema comú com 

ho és la contaminació atmosfèrica i la preservació de la qualitat de l’aire de manera 

conjunta. La Constitució, els Estatuts d’Autonomia i les lleis sectorials (en essència, 

la Llei 34/2007) estableixen una distribució competencial a respectar, però, alhora, 

per tal d’assolir els objectius determinants per la Unió Europea41 és precís que les 

diferents Administracions actuïn en base als principis d’auxili, coordinació, 

cooperació i col·laboració que permeten dotar d’una coherència global al conjunt 

d’actuacions públiques i prestar-se ajuda per al seu efectiu assoliment.  

 

2.   LES COMPETÈNCIES DE L’ESTAT SOBRE LA PRESERVACIÓ DE LA QUALITAT 

DE L’AIRE 

L’atmosfera i la seva protecció no està contemplada a la Constitució, al contrari 

d’altres recursos naturals com l’aigua, els recursos forestals, el sòl, etc. Per tant, la 

protecció de l’atmosfera ha d’incloure’s dins del genèric “medi ambient” comprès 

a l’art. 149.1.23.ª CE. La conseqüència d’aquesta situació en el text constitucional 

suposa que regeixen els principis generals de la distribució competencial entre les 

Comunitats Autònomes i l’Estat i, doncs, “corresponde a este último la legislación 

básica, sin perjuicio de las facultades de las CCAA para establecer normas 

adicionales de protección (STC 90/2000, FJ3)”42. En la línia, “la legislación básica 

posee la característica técnica de normas mínimas de protección que permiten 

                                                
41 Definits, eminentment, en la Directiva 2008/50/CE transposada pel Reial Decret 102/2011. 
42 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier, “Capítulo segundo: La protección de la contaminación 
atmosférica”, cit., p. 230. 
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normas adicionales o un plus de protección. Es decir, la legislación básica del 

Estado no cumple en este caso una función de uniformidad relativa, sino más bien 

de ordenación mediante mínimos que han de respectarse en todo caso, pero que 

pueden permitir que cada una de las Comunidades Autónomas, con competencia en 

la materia, establezca niveles de protección más altos que no entrarían en 

contradicción con la normativa básica del Estado. […] las bases estatales son de 

carácter mínimo y, por lo tanto, los niveles de protección que establecen pueden ser 

ampliados o mejorados por la normativa” (SSTC 170/1989, FJ2 i 90/2000 FJ3). Ara 

bé, com més endavant s’exposarà, les competències autonòmiques i locals no es 

limiten a una ampliació dels nivells mínims establerts per l’Estat, sinó que 

gaudeixen d’àmbits d’actuació propis.  

 

La determinació competencial concreta la realitza la LCAPA en el seu article 5.1. 

Així, correspon a l’Administració General de l’Estat actualitzar, amb la participació 

de les comunitats autònomes, la relació de contaminants i el catàleg de les activitats 

potencialment contaminants de l’atmosfera; definir i establir, amb la participació 

de les comunitats autònomes, els llindars d’alerta i d’informació i els valors límit 

d’emissió, sens perjudici dels valors límit d’emissió que puguin establir les 

comunitats autònomes43 [...]; definir, amb la participació de les comunitats 

autònomes, els requisits mínims als quals han d’ajustar-se les estacions, xarxes, 

mètodes i altres sistemes d’avaluació de la qualitat de l’aire; definir, amb la 

participació de les comunitats autònomes, les metodologies per a estimar les fonts 

naturals i els procediments per a conèixer la seva incidència en els valors registrats 

de certs contaminants; elaborar, amb la participació de les comunitats autònomes, i 

aprovar els plans i programes d’àmbit estatal necessaris per a complir la normativa 

comunitària i els compromisos que es derivin dels acords internacionals sobre 

contaminació transfronterera; elaborar i actualitzar periòdicament els inventaris 

                                                
43 La determinació dels objectius de la qualitat de l’aire s’ha d’establir per a cadascun dels 
contaminants inclosos en l’Annex I de la LCAPA. Així, “de forma implícita la Ley se ampara en la 
cláusula de progreso científico obligando al Gobierno a revisar, al menos cada cinco años la 
relación de contaminante, actualización obligada que deberá realizarse teniendo en cuenta una serie 
de directrices contenidas en el Anexo II de la Ley”. SANZ LARRUGA, Francisco Javier, 
“Evaluación y gestión de la calidad del aire”, a LOPERENA ROTA, Demetrio, La calidad del aire 
y la protección de la atmósfera, 1ª edició, Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2010, p. 100. 
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espanyols d’emissions [...]; coordinar el sistema espanyol d’informació, vigilància 

i prevenció de la contaminació atmosfèrica (i art. 27 LCAPA); coordinar, amb el fi 

d’assolir la coherència de les actuacions de les administracions públiques afectades, 

l’adopció de les mesures necessàries per a afrontar situacions adverses relacionades 

amb la protecció de l’atmosfera o relatives a la qualitat de l’aire, la dimensió de la 

qual excedeixi el territori d’una comunitat autònoma (i arts. 6.2 i 6.3 LCAPA).  

 

En un bloc diferent dins la mateixa llei, en l’art. 9.1 LCAPA, s’estableix que “El 

Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, […] definirá y 

establecerá […] los objetivos de calidad del aire así como las condiciones y plazos 

para lograrlos.”44 També tindrà la potestat d’integrar la zonificació realitzada per 

les Comunitats Autònomes (art. 11.2 LCAPA). 

 

La llei posa èmfasi en la participació de les comunitats autònomes en cadascuna de 

les competències reservades a l’Administració General de l’Estat. El legislador, 

doncs, pretén remarcar la necessitat cooperació, col·laboració i coordinació 

interadministrativa en matèria de protecció de l’atmosfera i qualitat de l’aire. 

 

Per Arzoz Santisteban45, l’Estat ha exercit la seva competència de legislació bàsica 

principalment per tal d’incorporar a l’ordenament intern normes de procedència 

europea. Aquesta necessitat neix el 1986 i la regulació estatal i autonòmica ha 

d’acomodar-se a les prescripcions comunitàries. D’acord amb l’art. 191.2 TFUE, 

“la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objeto lograr 

un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones 

existentes en las diferentes regiones de la Unión. Se basará en los principios de 

                                                
44 Els factors a tenir en compte per definir aquests objectius s’enumeren en l’Annex III de la LCAPA. 
Són els següents: 

1.   Grau d’exposició de les poblacions humanes i, en particular, dels subgrups sensibles. 
2.   Condicions climàtiques. 
3.   Sensibilitat de la fauna, de la flora i dels seus hàbitats. 
4.   Patrimoni històric exposat als contaminants. 
5.   Viabilitat econòmica i tècnica. 
6.   Transport a llarga distància dels contaminants, amb inclusió dels contaminants secundaris, 

entre ells l’ozó. 
7.   Mecanismes específics de formació de cada contaminant. 

45 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier, “Capítulo segundo: La protección de la contaminación 
atmosférica”, cit., p. 231. 
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cautela i de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al 

medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien 

contamina paga”. Aquests principis apareixen compresos al preàmbul de la Llei 

34/2007 (“esta ley aborda la gestión de la calidad del aire y la protección de la 

atmósfera a la luz de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de 

la contaminación en la fuente misma y de quien contamina paga”), cosa que permet 

copsar la influència evident dels postulats europeus en la redacció dels textos legals 

espanyols en aquesta matèria, ja no directament en base a les directives sectorials, 

sinó al mateix Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

 

El RD 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, concreta 

l’àmbit competencial de l’Estat a través del Ministeri per a la Transició Ecològica. 

L’art. 3.1 RD 102/2011 estableix que adoptarà les mesures de coordinació [...] 

necessàries per a facilitar a la Comissió Europea les dades i informacions derivades 

de la normativa comunitària i per a dur a terme programes comunitaris de garantia 

de qualitat dels mesuraments organitzats per la Comissió Europea; proposarà les 

mesures de cooperació amb els altres Estats Membres i amb la Comissió Europea 

en matèria de qualitat de l’aire; elaborarà, amb la participació de les administracions 

competents, els plans nacionals de millora de la qualitat de l’aire; recopilarà la 

informació tècnica sobre la contaminació atmosfèrica de fons [...]; proposarà les 

mesures necessàries per a coordinar les actuacions que han de dur-se a terme en el 

supòsit de l’article 5.1h) de la Llei 34/2007; elaborarà un sistema de control i 

garantia de la qualitat de l’aire que asseguri l’exhaustivitat, coherència, 

transparència, comparabilitat i confiança en tot el procés objecte de les seves 

actuacions; integrarà en el Sistema Espanyol d’Informació, Vigilància i Prevenció 

de la Contaminació Atmosfèrica, creat per la Llei 34/2007, tota la informació 

obtinguda de les actuacions anteriors. 

Les disposicions incloses en l’art. 3.1 RD 102/2011 no realitzen un 

desenvolupament competencial, sinó que acoten i concreten les actuacions del 

Ministeri per a la Transició Ecològica dins l’àmbit competencial descrit a l’art. 5.1 

LCAPA.  
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3.   LES COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES SOBRE LA PRESERVACIÓ DE LA 

QUALITAT DE L’AIRE 

L’Estat té competència exclusiva en matèria de legislació bàsica sobre la protecció 

del medi ambient, però cal entendre-ho “sin perjuicio de las facultades de las 

Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección” (art. 

149.1.23 CE). Bensusan Martín46 realitza un repàs dels diferents Estatuts 

d’Autonomia i troba que el tractament en ells és divers, doncs en alguns es parla 

del medi ambient en termes generals i, en altres, es fa una relació dels diferents 

sectors ambientals d’una forma més específica. La posició de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya es tractarà més detalladament en el capítol III. 

 

Les competències autonòmiques en matèria de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera es troben compreses a l’art. 5.2 LCAPA: a) Avaluaran la qualitat de 

l’aire; b) Podran establir objectius de qualitat de l’aire i valors límit d’emissió més 

estrictes que els que estableixi l’Administració General de l’Estat; c) Adoptaran 

plans i programes per a la millora de la qualitat de l’aire i el compliment dels 

objectius de qualitat en el seu àmbit territorial; d) Adoptaran les mesures de control 

i inspecció necessàries; i e) Exerciran la potestat sancionadora. 

 

Muñoz Machado47 entén que la tasca de les Comunitats Autònomes no és 

simplement desenvolupar la legislació bàsica de la LCAPA, sinó precisament 

actuar amb l’únic límit de respectar aquesta legislació. Així doncs, “las facultades 

de desarrollo normativo autonómico no pueden quedar encorsetadas en la 

literalidad del art. 5.2 LCAPA”. Fora d’aquest article, la mateixa Llei determina 

altres competències, tals com el règim d’autoritzacions (art. 13.2 LCAPA), “la 

concreción del concepto de modificación sustancial (art. 14), la tipificación de 

infracciones (art. 30.1), la posibilidad de incrementar los tipos de gravámenes 

aplicables en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte 

(Disposición Adicional 8ª apartado segundo), [...]”. Però el fet és que fins i tot quan 

                                                
46 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, Regulación jurídico-adminsitrativa de la contaminación 
atmosférica, cit., p. 152. 
47 MUÑOZ MACHADO, Santiago, Derecho público de las comunidades autónomas, vol. I, 2ª 
edició, Madrid: Ed. Iustel Publicaciones, 2007, p. 425, recollit per BENSUSAN MARTÍN, Mª del 
Pilar, Regulación jurídico-adminsitrativa de la contaminación atmosférica, cit., p. 160. 
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manca un reconeixement concret d’aquestes competències, “es indudable que las 

Comunidades Autónomas son competentes para regular, por ejemplo, sus propios 

planes”48, de tal manera que la doctrina reconeix un àmbit prou ampli de regulació 

per part de les autonomies.  

 

En relació a les potestats d’execució, també són eminentment pròpies de les 

Comunitats Autònomes, amb dos límits: un de superior, l’Estat i un d’inferior, els 

ens locals, als qual també se’ls ha de respectar un marc propi d’actuació. Tot i això, 

la competència ordinària d’execució en matèria de policia pertany a les autonomies 

que, segons Santamaría Arinas49 inclou les tasques d’avaluació de la qualitat de 

l’aire (art. 10 LCAPA), control i inspecció (art. 26 LCAPA) i sanció (art. 37 

LCAPA). També li correspon la zonificació del territori en exercici de la seva 

potestat de planificació (art. 11 LCAPA) i tot allò relatiu al règim d’autorització 

(art. 13 LCAPA).  

 

En relació a la zonificació, Santamaría Arinas50 concep que és fonamental la tasca 

de les CCAA per poder evitar que es superin els objectius de qualitat de l’aire i per 

a restablir-los si s’haguessin superat. Una peça clau és l’obligació que estableix 

l’art. 13.2 RD 102/2011 d’elaborar per part de les CCAA llistes diferenciades per 

contaminants on s’hi incloguin determinades zones i aglomeracions. Aquestes 

llistes distingeixen entre zones amb nivells de contaminants inferiors als valors 

límit, aquelles zones on hi hagi risc d’assolir nivells crítics, les zones on tenen 

nivells de contaminants per sobre dels valors objectiu i també estableixen 

diferenciacions segons el tipus de contaminant emès. Si els resultats de l’avaluació 

de la qualitat de l’aire indiquen que es sobrepassen els objectius, “se adoptaran las 

medidas adecuadas para evitar o mitigar la contaminación” (art. 9.3 LCAPA) i 

també es farà el mateix si existeix risc que això succeeixi. Aquesta previsió legal és 

desenvolupada específicament pel RD 102/2011, que concreta les mesures 

aplicables a cadascuna de las zones, detallant-les en els seus articles 14 a 20. 

                                                
48 Les expressions entre cometes estan extretes de SANTAMARÍA ARINAS, René Javier, “La Ley 
de calidad del aire…”, cit., p. 128. 
49 SANTAMARÍA ARINAS, René Javier, “La Ley de calidad del aire…”, cit., p. 131. 
50 SANTAMARÍA ARINAS, René Javier, “La Ley de calidad del aire…”, cit., pp. 143-144. 
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Cal apuntar que, sobre funcions executives, es va plantejar davant del Tribunal 

Constitucional un conflicte positiu de competències per part de la Generalitat de 

Catalunya contra l’Estat, afectant, però, al conjunt de les Autonomies. El supòsit de 

la STC 53/2016 fa referència al sistema de mesura d’unes substàncies contaminants 

concretes51 i la Generalitat considerava que li corresponia a ella dur a terme el 

mesurament i no a l’Estat. El Tribunal sentencià que el títol competencial que en 

donava cobertura era el de “servei meteorològic” i no el de “medi ambient”, de 

manera que no parava esment a la Llei 34/2007 per a delimitar les competències en 

conflicte i prenia en consideració, exclusivament, la competència de servei 

meteorològic; el que suposà resoldre en favor de l’Estat i determinar que seria 

aquest el competent per a realitzar el mesurament de les substàncies contaminants 

en qüestió. Ara bé, hi hagué diversos vots particulars, dos dels quals sí que 

consideraven que existia invasió competencial per part de l’Estat i que en la STC 

“el medio ambiente es precisamente un claro ejemplo de materia transversal […] 

por eso resulta sorprendente contraponer su supuesto carácter limitado con el más 

amplio de la meteorología (FJ3)” 52. 
 

4.   LES COMPETÈNCIES LOCALS SOBRE LA PRESERVACIÓ DE LA QUALITAT DE 

L’AIRE 

L’art. 5.3 Llei 34/2007 estipula les competències dels ens locals d’una forma molt 

general, determinant que “corresponde a las entidades locales ejercer aquellas 

competencias en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera que tengan 

atribuidas en el ámbito de su legislación específica, así como aquellas otras que les 

sean atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación 

de las comunidades autónomas en esta materia”. Així doncs, en relació a la 

legislació autonòmica, aquí se’n farà referència al capítol III; mentre que pel que fa 

a la legislació específica, cal parar esment a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local (en endavant, LBRL). D’aquesta manera, com bé indica 

Perdigó Solà, “sens perjudici de les corresponents remissions a la legislació 

sectorial, estatal i autonòmica, la LBRL contempla amb diversos enfocaments les 

                                                
51 En concret, l’últim paràgraf de l’art. 3.1 i els arts. 8, 9.2 i 12 del Reial Decret 102/2011. 
52 Vot particular d’Asua Batarrita i Fernando Valdés Dal-Ré a la STC 53/2016, de 17 de març de 
2016.   
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competències municipals o locals relacionades amb el medi ambient”53. Així, la 

LBRL reconeix expressament com a competència dels municipis la protecció contra 

la contaminació atmosfèrica, sent una innovació introduïda per la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 

(LRSAL): “en relació amb les competències pròpies dels municipis, l’article 25.2 

de l’LBRL continua incloent entre les competències pròpies dels municipis el medi 

ambient. No obstant això, les novetats que s’introdueixen en aquest àmbit són 

diverses. Si bé anteriorment es recollia com a competència pròpia dels municipis la 

protecció del medi ambient, després de l’LRSAL, l’article 25.2 de l’LBRL fa 

referència ara, de forma més concreta, al medi ambient urbà [art. 25.2.b)] i detalla 

els àmbits d’intervenció que, en particular, s’inclouen en aquest concepte: [...] i 

protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones 

urbanes. Crida l’atenció la inclusió, dins de medi ambient urbà, com a competència 

de caràcter més específic, de la protecció contra la contaminació acústica, lumínica 

i atmosfèrica, que abans no apareixia.”54 Per tant, la reforma de la LBRL suposa 

una actualització de la concepció sobre el medi ambient i s’hi inclou, ara, la 

contaminació atmosfèrica com a competència pròpia dels ens locals. Aquest 

reconeixement explícit de la contaminació atmosfèrica com a competència pròpia 

de les administracions locals no suposa, però, la causa inicial de l’atorgament de 

funcions als ajuntaments en aquesta matèria, doncs ja la Llei 34/2007 (anterior a la 

reforma de la LBRL) i la legislació autonòmica (a Catalunya, la Llei 22/1983) 

concedien un paper determinat a aquestes administracions, tal com a continuació es 

detallarà. Per tant, sembla més aviat una necessitat d’actualitzar les competències 

que reconeixia la LBRL a la situació ja consolidada i donada per la regulació 

sectorial específica. Apuntar, només, que la LBRL també permet delegar 

competències estatals i autonòmiques als municipis en matèria de vigilància i 

control de la contaminació ambiental55. 

                                                
53 PERDIGÓ SOLÀ, Joan, “Medi ambient” a GALÁN GALÁN, Alfredo (Ed.), La descentralització 
de competències de la Generalitat als ens locals de Catalunya, 1ª edició, vol. II Estudis sectorials, 
Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals, 2006, p. 211.  
54 CASADO CASADO, Lucía, “El Dret Ambiental a Catalunya”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental (RCDA), vol. V, núm. 1 (2014), p. 58 
55 SANTAMARÍA ARINAS, René Javier, “La Ley de calidad del aire...”, cit. p. 132; tot i que l’autor 
cita incorrectament la Llei, doncs Santamaría parla de “vigilancia y control de la contaminación 
atmosférica [artículo 27.3a) LBRL]”, quan el precepte invocat de la LBRL parla d’una forma més 
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La LCAPA detalla determinades competències per al conjunt de municipis 

d’Espanya. Els municipis amb població superior als 100.000 habitants i els que 

formin part d’una aglomeració disposaran de dades per a informar a la població 

sobre els nivells de contaminació i qualitat de l’aire (art. 8.4 LCAPA);  les 

aglomeracions hauran de disposar, per si mateixes o en col·laboració amb les 

comunitats autònomes, d’estacions i xarxes d’avaluació de la qualitat de l’aire (art. 

10.1 LCAPA); les entitats locals participaran en la zonificació del territori 

juntament amb la seva comunitat autònoma (art. 11.1 LCAPA); els correspon 

l’exercici de la potestat sancionadora, juntament amb les comunitats autònomes 

(art. 37 LCAPA) i, finalment, com es detallarà a infra “plans i programes locals”, 

poden o han d’elaborar plans i programes concrets i faculta, fins i tot, perquè 

adoptin mesures de restricció total o parcial del trànsit (art. 16.4 LCAPA). En 

relació a la restricció del trànsit cal esmentar, també, el Reial Decret Legislatiu 

6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, 

circulació de vehicles a motor i seguretat vial, que si bé reconeix com a competència 

del Ministeri de l’Interior la restricció a les carreteres de l’accés de determinats 

vehicles per motius mediambientals [art. 5 n)], també correspon als municipis la 

restricció de la circulació a determinats vehicles en vies urbanes per motius 

mediambientals [art. 7 g)].  

 

Fora de la Llei 34/2007, el RD 102/2011, la Llei 7/1985 i la Llei 22/1983, “el marc 

normatiu es completa amb les ordenances locals que puguin adoptar-se en exercici 

de la potestat reglamentària reconeguda als ens locals en aquest àmbit”56, és més, 

Arzoz Santisteban57 creu que precisament amb la Llei 34/2007 s’ha augmentat el 

marge legal per a una política atmosfèrica local pròpia. 

 

                                                
genèrica de “vigilancia y control de la contaminación ambiental”, encara que és evident que, per 
tant, també s’hi inclourà la contaminació atmosfèrica dins del terme contaminació ambiental. 
56 ESTEVE IZQUIERDO, Judit, “Les competències locals en matèria de contaminació atmosfèrica”, 
a CASADO CASADO, Lucía i FUENTES I GASÓ, Josep Ramon, Dret Ambiental Local de 
Catalunya, València: Ed. Tirant lo Blanch, 2017, p. 478.  
57 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier, “Capítulo segundo: La protección de la contaminación 
atmosférica”, cit., p. 245.  
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5.   LA PLANIFICACIÓ PER A LA MINIMITZACIÓ DELS EFECTES NEGATIUS DE LA 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

La planificació, com descriu Razquin Lizarraga58, té com a objectiu aconseguir una 

racionalització amb el fi d’assolir els resultats prèviament marcats i establir unes 

conductes i mètodes per a assolir-los. L’objectiu fonamental d’aquests és protegir 

l’atmosfera i minimitzar els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica. El 

capítol IV de la LCAPA estableix una classificació de plans i programes en funció 

del nivell territorial, de tal manera que existeixen tres tipus de plans i programes: 

estatals (art.16.1), autonòmics (art. 16.2) i locals (art. 16.4).  

 

Més enllà de les particularitats de cada pla, existeixen uns trets comuns entre tots 

ells. En primer lloc, pel que fa al procediment d’elaboració, es garanteix la 

participació pública (art. 17 LCAPA) i la seva publicació (art. 16.6 LCAPA). En 

segon terme, en relació al seu contingut, com a continuació s’exposarà, els ens 

d’àmbit territorial inferior han de respectar les indicacions i prescripcions dels plans 

i programes d’àmbit territorial superior. En tercer lloc, sobre els efectes, cal dir que 

podran incloure prescripcions d’obligat compliment per als ciutadans i seran 

determinants per als instruments d’ordenació del territori i urbanisme.  

 

Donat que en aquest capítol s’ha estat descrivint la distribució competencial entre 

els diversos nivells territorials, a continuació, per tal d’explicar els plans i 

programes de protecció de l’ambient atmosfèric, també es seguirà la mateixa 

tipologia de classificació i es dividirà entre plans estatals, autonòmics i locals. 

 

A.   Plans i programes estatals 

Aquest primer nivell resta comprès a l’art. 16.1 LCAPA: “El Gobierno, en el ámbito 

de sus competencias, […] aprobará los planes y programas de ámbito estatal que 

sean necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica [...].” 

                                                
58 RAZQUIN LIZARRAGA, Martín Mª, “La planificación en la protección de la atmosfera” a 
LOPERERA ROTA, Demetrio (Dir.), La calidad del aire y la protección de la atmosfera, 1ª edició, 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2010, p. 171. 
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L’anàlisi aportada per Razquin Lizarraga59 precisa que la llei parla genèricament de 

plans i programes i no suposa haver d’aprovar un únic pla nacional concret, sinó 

que poden aprovar-se un conjunt. A més, l’àmbit estatal suposa que no poden 

abastar el terme concret d’una Comunitat Autònoma, donat que llavors s’invalidaria 

la competència reconeguda a aquestes en l’apartat 2 del mateix precepte (art. 16.2 

LCAPA). El que sí que podria fer és aprovar un pla que afecti a més d’una CCAA, 

cosa que també quedaria compresa dins del terme “àmbit estatal”. Per tant, el 

concepte inclou tant el conjunt d’Espanya com també la suma de més d’una 

Comunitat Autònoma. Segons el mateix autor, els plans i programes estatals tenen 

naturalesa vinculat pels plans i programes autonòmics, sent innegable el seu 

caràcter jeràrquic respecte dels plans inferiors, derivant-se del que disposa l’art. 

16.3 Llei 34/200760.  

 

El principal pla vigent a Espanya pel tractament de la contaminació atmosfèrica i 

la qualitat de l’aire és el Plan AIRE II (2017-2019). 

 

B.   Plans i programes autonòmics 

Els plans i programes autonòmics de lluita contra la contaminació atmosfèrica es 

situen en el segon nivell jeràrquic, entre l’estatal i el local. Com exposa l’art. 16.2 

LCAPA, les Comunitats Autònomes, en els terminis reglamentàriament establerts, 

han d’adoptar plans i programes per a la millora de la qualitat de l’aire i el 

compliment dels objectius de qualitat de l’aire en el seu àmbit territorial, així com 

per a minimitzar o evitar impactes negatius de la contaminació atmosfèrica, i plans 

d’acció a curt termini en zones i supòsits en els que existeixi un risc de superació 

dels objectius i llindars d’alerta. Aquests plans podran incloure la suspensió del 

trànsit.  

 

De la mateixa manera que els programes i plans estatals, els autonòmics també 

tenen un caràcter preceptiu i, a més, s’hi uneix l’obligació de fixar uns terminis per 

                                                
59 RAZQUIN LIZARRAGA, Martín Mª, “La planificación en la protección de la atmosfera”, cit., p. 
177. 
60 “3. Para la elaboración de sus planes y programas, las comunidades autónomas deberán tener en 
cuenta los planes y programas a los que se refiere el apartado 1.” (art.16.3.1º Llei 34/2007). 
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a la seva adopció (“en los plazos reglamentariamente establecidos” art. 16.2 

LCAPA). El dubte és quin reglament té atribuïda la funció de determinar-ho. Donat 

el caràcter bàsic de la LCAPA, hi ha autors com Razquin Lizarraga que creuen que 

el precepte es refereix a un reglament estatal. Així, l’autor entén que aquesta posició 

es veu reforçada per la disposició final 9ª del mateix text legal, que habilita al 

Govern per a aprovar els reglaments necessaris. Ara bé, “a pesar de ello, entiendo 

que esta previsión legal no impide, por un lado, que las Comunidades Autónomas 

en sus normas legales o reglamentarias sobre estos planes y programas habiliten 

plazos para su adopción. Si se carece de reglamento estatal que fije unos plazos 

concretos, las Comunidades Autónomas tendrán plena libertad de establecer 

aquellos que estimen convenientes. En otro caso, deberán establecerlos con 

respecto a lo previsto en la normativa básica y mínima aprobada por el Estado.”61 

El que resulta evident és que els plans i programes autonòmics tenen un límit 

espacial, que és precisament el territori que ocupi la Comunitat Autònoma en 

qüestió i sense que puguin envair les competències d’altres Comunitats Autònomes 

limítrofes. Això no treu, evidentment, que diverses Comunitats Autònomes 

confrontants puguin establir convenis quan tenen problemes de contaminació 

atmosfèrica comunes en base al principi de coordinació, ja que perdria tota mena 

de sentit l’aplicació de mesures unilaterals i descoordinades.  

 

A Catalunya, el principal pla és el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire-Horitzó 2020 (PAMQA), aprovat el 2014 per l’Acord GOV/127/2014, de 23 

de setembre. 

 

C.   Plans i programes locals 

Pel que fa als ens locals, és a l’art. 16.4 LCAPA on es regulen els seus plans i 

programes: “Las entidades locales podrán elaborar, en el ámbito de sus 

competencias, sus propios planes y programas. […] se deberá tener en cuenta los 

planes de protección de la atmósfera de las respectivas comunidades autónomas”. 

 

                                                
61 RAZQUIN LIZARRAGA, Martín Mª, “La planificación en la protección de la atmosfera”, cit., p. 
183. 
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D’aquesta primera aproximació se’n poden derivar dues  precisions. La primera,  

que es concep que “podrán elaborar”, per tant, es visualitza una diferència respecte 

els plans estatals i autonòmics, doncs aquests darrers són preceptius, mentre que els 

aprovats pels ens locals són potestatius i, per tant, no tenen l’obligació legal 

d’elaborar-ne. Però aquest caràcter potestatiu és només la regla general, doncs 

l’excepció la representen els municipis  de població superior als 100.000 habitants 

i les aglomeracions62, els quals tenen unes responsabilitats majors, ja que en aquest 

cas “adoptarán planes y programas para el cumplimiento y mejora de los objetivos 

de calidad del aire, en el marco de la legislación sobre seguridad vial y de la 

planificación autonómica. […] estos planes y programas podrán incluir 

prescripciones de obligado cumplimiento para los ciudadanos. Para ello, dichos 

planes y programas deberán ser objeto de publicación” (arts. 16.4 i 16.6 LCAPA); 

de manera que no serà una opció, sinó una obligació pels ens locals d’aquestes 

característiques elaborar els esmentats plans i programes. A més, tindran potestat 

per a determinar accions d’imperatiu compliment per a la ciutadania, sempre que 

es publiquin al butlletí oficial corresponent.  

 

La segona, en relació al nivell jeràrquic. La llei determina que s’hauran de tenir en 

compte els plans de les respectives autonomies, el que suposa que, en primer terme, 

les CCAA han de respectar els plans i programes estatals i, al seu torn, els ens locals 

hauran de tenir en compte els plans i programes de la Comunitat Autònoma a la que 

pertanyin. 

 

El segon paràgraf de l’art. 16.4 LCAPA entra a realitzar una determinació més 

concreta en l’àmbit del trànsit rodat, permetent que s’adoptin mesures de restricció 

total o parcial del trànsit, incloent restriccions als vehicles més contaminants, a 

certes matrícules, a certes hores o a certes zones, entre altres (art. 16.4 LCAPA). La 

disposició legal torna a posar èmfasi en les mesures que poden prendre els ens locals 

específicament en el sector del transport, semblant que el legislador té una 

                                                
62 A tenor de l’art. 3b) LCAPA, s’entén aglomeració  com a “conurbación de población superior a 
250.000 habitantes o bien, cuando la población sea igual o inferior a 250.000 habitantes, con la 
densidad de población por km2 que se determine por las comunidades autónomas”. A Catalunya, 
per a poder-se considerar aglomeració, la densitat de població ha d’ésser igual o superior a 3.000 
habitants per km2, podent ser d’àmbit municipal o supramunicipal. 
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preocupació especial per a aquesta font de contaminació atmosfèrica i, de fet, així 

ho apunta Razquin Lizarraga quan diu que “respecto la seguridad vial, aparece de 

nuevo la preocupación de la LCAPA por uno de los mayores focos de 

contaminación atmosférica, el transporte”63. 

 

A nivell local, per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, existeix el Programa 

metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica, aprovat per acord del 

Consell Metropolità de l’AMB, de 31 de gener de 2017 i que coordina les accions 

dels 36 municipis que conformen aquesta àrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 RAZQUIN LIZARRAGA, Martín Mª, “La planificación en la protección de la atmosfera”, cit., p. 
191. 
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CAPÍTOL III. LA REGULACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE A 
CATALUNYA: POTESTATS I OBLIGACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA DE CATALUNYA I ELS ENS LOCALS CATALANS  
 

Actualment, les disposicions estatutàries que estableixen les competències a 

Catalunya en matèria de contaminació atmosfèrica són els arts. 46.2 i 144h) de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya64. La llei fonamental relativa a la contaminació 

atmosfèrica és la Llei 22/1983, modificada per les lleis 7/1989 i 6/1996 i desplegada 

pel Decret 322/1987. Com a continuació es mostrarà, a més, hi ha diferents 

reglaments en forma de decret o acord de govern que ho han anat desenvolupant i 

concretant.  
 

1.   ELS PRINCIPALS MECANISMES DE PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ I CONTROL 

SOBRE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA  

 
A.   L’establiment de nivells de contaminació 

Ja s’ha definit supra a l’apartat 3 del capítol I el concepte de nivell d’emissió i 

d’immissió. Partit d’aquesta consideració, es tracta “d’un dels instruments 

tradicionals d’intervenció per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica”65, 

consistent en la fixació d’estàndards d’emissió i immissió, segons els quals, mentre 

les emissions no comportin una superació d’uns determinats nivells d’immissió, 

s’entén que la qualitat de l’aire és bona. Per aquesta raó, establir un sistema de 

nivells d’emissió i immissió (controlant les emissions atmosfèriques i la presència 

de contaminants en l’aire, complementàriament) és important per tal de poder 

estructurar la resta d’actuacions administratives. Així, es tracta d’una de les bases 

sobre les quals s’estructura el sistema de prevenció, intervenció i control de la 

contaminació atmosfèrica, doncs la determinació de nivells d’emissió i immissió 

                                                
64 Art. 46. 2. EAC: “Les polítiques mediambientals s’han de dirigir especialment a la reducció de 
les diferents formes de contaminació, la fixació d’estàndards i de nivells mínims de protecció, 
l’articulació de mesures correctives de l’impacte ambiental, la utilització racional dels recursos 
naturals, la prevenció i el control de l’erosió i de les activitats que alteren el règim atmosfèric i 
climàtic, […]”. 
Art. 144h) EAC: “La regulació de l’ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació 
d’aquest, la declaració de zones d’atmosfera contaminada i l’establiment d’altres instruments de 
control de la contaminació, amb independència de l’administració competent per a autoritzar l’obra, 
la instal·lació o l’activitat que la produeixi.” 
65 ESTEVE IZQUIERDO, Judit, “Les competències locals...”, cit. p. 478.  
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permet tan estructurar el territori en diferents zones, com activar actuacions a curt 

termini per a restaurar la qualitat de l’aire quan es superen determinats llindars.  

 

S’ha d’apuntar, però, que alguns sectors doctrinals es mostren crítics amb la tècnica 

d’establiment de valors límit. Plantegen que “los valores límite son muchas veces 

reconocidos  como garantías que protegen de todo daño al público o a su medio”, 

quan realment aquesta percepció és errònia, ja que a la pràctica “no ha servido para 

reducir globalmente los efectos de la contaminación”, sinó que han servit més aviat 

per a dur a terme una “legalización de la contaminación”. De manera que “los 

valores límite no son ni el único ni el más adecuado criterio para fomentar una 

política que tendría que dirigirse a la protección del medio ambiente y de la salud 

humana”66. 

 

Els estàndards o valors límit són fixats per l’Estat a través de l’Annex I del RD 

102/2011 i les Comunitats Autònomes poden ser més restrictives i establir nivells 

de contaminació inferiors. Catalunya, però, es guia per les disposicions del RD 

102/2011 i no ha establert estàndards més restrictius. 

 

B.   L’establiment de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica  

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) es 

crea amb la LPAA (art. 12a)). S’integra per totes les estacions sensores actuals i 

futures, de titularitat pública o privada, sempre que s’adeqüin als paràmetres 

establerts pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i en consonància amb  les 

normes recollides per l’art. 13 LPAA, que n’organitza el funcionament per tal de 

garantir-ne una acció coherent. L’objectiu principal de la XVPCA és “vigilar la 

qualitat de l’aire, per tal d’obtenir els nivells de concentració a l’aire dels principals 

contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures que s’obtenen, 

                                                
66 EMBID TELLO, Antonio Eduardo, “La técnica de los valores límite de emisión. Perspectiva 
crítica”, Revista de Administración Pública, núm. 189 (2012), p. 175 recollit per SANTAMARÍA 
ARINAS, René Javier, “La Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera diez años después 
de su entrada en vigor”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (RDU), núm. 325, 
novembre (2018), pp. 153-154. 
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dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes causats per la 

contaminació atmosfèrica.”67 En síntesi, controla els nivells d’immissió.  

 

L’estructura de la Xarxa és piramidal. A la base s’hi troben els punts de 

mesurament, és a dir, els punts dels territori on s’ubiquen els equips de mostreig i 

d’anàlisi dels contaminants atmosfèrics. Per sobre d’aquests hi ha els Centres 

d’anàlisi68, responsables de la generació, transmissió i validació de les dades 

obtingudes en els punts de mesurament. Finalment, a la cúspide s’hi troba el Centre 

Receptor i Coordinador de Dades, que vetlla per l’acompliment de la legislació, 

defineix els criteris que regulen el funcionament de la xarxa, coordina i supervisa 

els centres d’anàlisi i transmet la informació a l’organisme corresponent per tal 

d’emprendre les actuacions necessàries segons les dades sobre contaminació 

atmosfèrica generades requereixin. En l’actualitat, el Centre receptor i coordinador 

és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de 

Territori i Sostenibilitat.  

 

Cal remarcar que les dades subministrades per la XVPCA són les úniques legalment 

vàlides per a promoure la declaració de zones d’atenció i protecció especial, així 

com dissenyar els mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori (art. 13b LPAA), 

i per a declarar un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica. 

 

C.   Els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori  

L’art. 5 LPAA determina la creació de mapes que reflecteixin la vulnerabilitat i la 

capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica, tenint en compte, en 

essència, els nivells d’immissió en cada zona, les condicions meteorològiques i 

fisiogràfiques de cada zona, la localització d’activitats contaminants existents i el 

volum i classe de contaminant alliberat i les circumstàncies i característiques 

                                                
67  ESTEVE IZQUIERDO, Judit, “Les competències locals...”, cit. p. 482.  
68 Actualment, els organismes que actuen com a centres d'anàlisi a Catalunya són: el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de 
Badalona, Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de 
Tarragona, CERAM (Centre d'Estudis i Recursos Ambientals del Migjorn de Catalunya), Autoritat 
Portuària de Barcelona, Central Tèrmica de Foix, Central Tèrmica de Vandellòs (Alpic), Lafarge, 
Cemex Alcanar, Ciment Molins, Uniland Cementera S. A. i AENA. 
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d’elements com habitatges, vies de comunicació , activitats industrials, etc. En base 

a això, l’art. 3.1 del Decret 322/1987 defineix com a mapa de vulnerabilitat i 

capacitat del territori (MVCT) aquell conjunt d’informacions sobre els elements 

que constitueixen el medi i que permeten avaluar la incidència de les emissions de 

contaminants vessats a l’atmosfera en una zona determinada i dictaminar sobre la 

seva influència. D’aquesta manera, “són un instrument idoni per orientar la 

planificació territorial i urbanística, la declaració de zones d’interès especial, [...] i 

altres instruments de prevenció que requereixin d’una diagnosi fiable i precisa sobre 

la situació de la qualitat de l’aire en diverses zones del territori i la seva evolució”, 

permetent, en síntesi, “avaluar la incidència dels contaminants emesos en una zona 

determinada i constitueixen un element de referència que ha de facilitar l’actuació 

dels poders públics”.69 

Correspon al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya l’aprovació dels 

MVCT a proposta del Conseller de Territori i Sostenibilitat i amb la participació de 

les corporacions locals (arts. 11. 1d), 12d) LPAA i arts. 7.1 i 7.2 Decret 322/1987). 

Tal com estableix l’art. 10 del Decret 322/1987, aquests mapes tindran una vigència 

indefinida i es revisaran periòdicament, com a màxim, cada 5 anys. El Decret 

199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del 

territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica, aprova els mapes de vulnerabilitat 

i capacitat del territori de Catalunya, conformats de 9 àmbits70, agrupant les 

diferents comarques de Catalunya. Així doncs, les unitats que conformen els 

MVCT coincideixen amb les 41 comarques de Catalunya d’aquell moment, no 

havent-se realitzat cap actualització amb la inclusió de la nova comarca del Moianès 

l’any 2015. Els nou àmbits territorials dels MVCT són els següents: 
 

ÀMBIT COMARQUES CONFORMANTS  

Primer Baix Llobregat. 

Segon Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix 

Penedès i Garraf. 

Tercer Selva, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

                                                
69 ESTEVE IZQUIERDO, Judit, “Les competències locals...”, cit. pp. 485-486.  
70 A l’annex VI s’hi detallen els àmbits territorials i les comarques que els conformen, segons la 
classificació aprovada per l’article 1 del Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes 
de vulnerabilitat i capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica. 
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Quart Barcelonès i Maresme.   

Cinquè Anoia, Alt Penedès, Bages, Conca de 

Barberà i Osona. 

Sisè Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, la 

Garrotxa i Pla de l'Estany. 

Setè Baix  Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra  

Alta i Priorat. 

Vuitè Berguedà,  Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, 

Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Vall d'Aran,  

Ripollès i Alta Ribagorça. 

Novè Noguera, Segarra, Urgell, Garrigues, Pla 

d’Urgell i Segrià. 

 

D.   Zones de qualitat de l’aire 

Donat que l’avaluació de la qualitat de l’aire es fa per zones i no per punts concrets 

del territori, això implica haver de dividir Catalunya en diferents zones dins les 

quals els nivells de contaminants siguin similars. Cadascuna d'aquestes zones té 

unes característiques pròpies pel que fa a l'orografia, la climatologia, la densitat de 

població, la quantitat i les característiques de les emissions de contaminants 

d'origen industrial o generades per la mobilitat i els nivells d'immissió registrats en 

els punts de mesurament. Existeixen 15 zones de qualitat de l’aire (ZQA) i 

cadascuna té un comportament intern similar pel que fa a les condicions de dispersió 

dels contaminants i per això és útil per avaluar la qualitat de l’aire al llarg del 

territori català. 

Zones de qualitat de l’aire a Catalunya. Font: Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
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2.   LES MESURES D’APLICACIÓ EN SITUACIONS EXCEPCIONALS 

Les mesures que a continuació es presenten tenen per objecte regenerar la qualitat 

de l’aire, ja sigui amb un caràcter permanent o esporàdic i utilitzen els mecanismes 

anteriorment exposats per a dissenyar-se. 

 

A.   Les zones de protecció especial 

Aquestes zones s’associen amb una idea de permanència en els nivells de 

contaminació admissibles. La competència per a la declaració de zones de protecció 

especial (ZPE) correspon al Consell Executiu de la Generalitat  a proposta del 

Conseller de Territori i Sostenibilitat, a iniciativa pròpia o a petició de la corporació 

o corporacions locals afectades mitjançant acord en ple (art.10.2 LPAA i arts. 24 i 

25.1 decret 322/1987) en cas que, o bé es constati que en aquell sector del territori 

s’ultrapassen els nivells de situació admissibles i que per a reduir-los no són 

suficients les accions i les mesures que es poden adoptar en situacions de declaració 

de “Zona d’Atenció Especial”; o bé si, havent arribat al 90% de la xifra 

d’admissibilitat d’algun dels paràmetres d’alerta, es produeix una situació que dona 

lloc a un risc potencial  molt elevat d’ultrapassar els nivells permissibles (art. 10.1 

LPAA). Atenent a aquests paràmetres es declararen zones de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric, pel Decret 226/2006, de 23 de maig, i l’Acord GOV/82/2012, 

de 31 de juliol, diversos municipis de les comarques del Vallès Occidental, Vallès 

Oriental, Barcelonès i Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a 

les partícules en suspensió (PM10), és a dir, l’àrea coneguda com a “Àmbit 40” 

(denominada així pels 40 municipis que la conformen).  

 

En conseqüència, allà on es declari ZPE, cal promoure i aplicar un pla d’actuació, 

aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat (art. 10.3 LPAA i art. 28 decret 

322/1987) i pot incloure mesures tals com la suspensió de la llicència d’ampliació 

d’activitats que puguin reduir la qualitat de l’aire, establiment de nivells d’emissió 

més rigorosos per a totes les activitats que produeixen contaminació atmosfèrica a 

la zona, modificar els instruments de planejament urbanístic o adoptar les mesures 

necessàries per a disminuir els efectes produïts pel trànsit urbà i interurbà (art. 10.5 

LPAA). Les actuacions que incloguin aquests plans s’han d’acomodar a les 
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informacions dels MVCT (art. 9 Decret 322/1987). Cal tenir en compte que la 

declaració de ZPE queda sense efecte en cas que, en el termini d’un any, no s’hagi 

formulat el corresponent Pla d’actuació (art. 29 decret 322/1987). En aquest sentit, 

es va aprovar, el 10 juliol del 2007 (poc després de la superació del termini d’un 

any reglamentàriament establert), a través del Decret 152/2007, el Pla d’actuació 

per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l’ambient atmosfèrica mitjançant el Decret 226/2006. El Pla fou 

prorrogat pel Decret 203/2009, de 22 de desembre, doncs les mesures contemplades 

en l’anterior Pla finalitzaven el 31 de desembre de l’any 2009 i només estaven 

iniciats els treballs del nou Pla. El nou Pla finalment s’acabà de redactar el 2014 i 

s’aprovà per acord de Govern (GOV/127/2014, de 23 de setembre), anomenant-se 

Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 (PAMQA) i sent 

el seu àmbit d’aplicació els municipis declarats ZPE pel Decret 226/2006 i per 

l’Acord GOV 82/2012. 

 
Aquest pla, per tant, és un instrument per planificar i regular les actuacions i 

comportaments que permetin millorar la qualitat de l’aire a la ZPE que conformen 

els municipis de l’Àmbit 40 per tal de garantir el compliment de les directives 

europees de qualitat de l’aire. Donat que la principal font emissora dels 

contaminants als nuclis urbans és el trànsit rodat (com s’ha detallat al capítol I i 

il·lustrat a l’annex I), les mesures que incorpora el PAMQA es dirigeixen, en una 

Zones que conformen la zona de protecció 
especial determinades pel Decret 
226/2006 i l’Acord GOV/82/2012. Font: 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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part important, a aquest sector. En són diverses: fomentar el transport públic amb 

la creació de la T-Mobilitat; fomentar l’ús de la bicicleta; crear el certificat de 

qualitat de l’aire per a vehicles, establint l’etiqueta ECO amb bonificacions fiscals 

i altres incentius; impulsar la renovació de les flotes públiques de vehicles; regular 

per part del Servei Català de Trànsit (SCT) la velocitat màxima de circulació a les 

diferents vies principals d’acord amb els nivells de contaminació, la densitat del 

trànsit, la seguretat i la capacitat de dispersió al medi atmosfèric; etc.  

 

B.   Les zones d’atenció especial i les zones d’urgència 

L’art. 7.1 LPAA contempla que, si per determinades situacions meteorològiques 

esporàdiques o per causes accidentals s’ultrapassen els nivells d’immissió fixats 

amb caràcter general, la zona afectada serà declarada zona d’atenció especial pel 

Conseller de Territori i Sostenibilitat, actuant per iniciativa pròpia o a petició de la 

corporació o corporacions locals afectades. La zona d’urgència serà declarada en 

els mateixos supòsits, però per l’alcalde o alcaldes dels municipis afectats i sense 

haver d’esperar a la declaració del conseller. A tenor del que disposa l’esmentat 

precepte de la LPAA, quan l’alcalde prengui aquesta determinació, ho comunicarà 

al Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual, abans de 72 hores declararà la 

zona “zona d’atenció especial” o aixecarà les mesures (art. 7.2 LPAA). L’alcalde, 

per la seva banda, amb la declaració de zona d’urgència pot aplicar les mesures que 

es considerin necessàries dins del pla previst per a la zona (art. 7.2 LPAA). En cas 

que el conseller declari la zona com a zona d’atenció especial, ordenarà l’aplicació 

del pla de mesures previst i en farà coneixedores les corporacions locals afectades 

(art. 7.3 LPAA). 

 

En tot cas, el pla de mesures que s’adopti ha de tenir per objecte aconseguir que els 

nivells d’immissió de la zona es redueixin a límits de situació admissibles (art. 8.1 

LPAA). Els plans els formula el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la 

participació dels ajuntaments i els aprova el Consell Executiu de la Generalitat. 

Tanmateix, amb el decret de zona d’urgència o d’atenció especial, si manca un pla 

de mesures, s’hauran de prendre aquelles que es considerin més adequades, en 

especial, per l’àmbit dels focus d’emissió mòbils, planificar la circulació o prohibir-
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la si cal (art. 9.1b) LPAA). Quan desapareguin les causes que motivaren la 

declaració de zona d’urgència o d’atenció especial, l’autoritat que la va declarar la 

revocarà, així com també les mesures adoptades, que restaran sense efecte (art. 9.2 

LPAA).  

 

C.   Episodi ambiental de contaminació 

Arran de l’aprovació del PAMQA, es contempla la declaració d’episodi ambiental, 

quan es donen alhora “condicions de baixa dispersió atmosfèrica i elevades 

emissions contaminants del trànsit rodat, la indústria i la generació d’energia, i les 

activitats portuàries i aeroportuàries que comporten concentracions altes dels 

contaminants de diòxid de nitrogen i partícules fines”, segons determina el mateix 

pla. Així, el Govern de la Generalitat declara episodi ambiental quan es preveu 

superar el valor límit horari de 200µg/m" per al diòxid de nitrogen en diverses 

estacions de la XVPCA. No es tracta d’una actuació doncs, només, reactiva, sinó 

preventiva per tal d’arribar a nivells d’immissió superiors als dels límits establerts.  

En situacions com aquesta es poden determinar tres escenaris: o bé un avís 

preventiu, o bé es declara pròpiament un episodi ambiental per alta contaminació 

amb restriccions de trànsit (només en cas d’elevada concentració de diòxid de 

nitrogen) o la declaració d’episodi sense restriccions de trànsit.  

 

L’avís preventiu es tracta, doncs, de la fase prèvia a una possible declaració 

d’episodi ambiental en cas que els nivells de diòxid de nitrogen i/o partícules en 

suspensió siguin moderats, amb tendència a mantenir-se o augmentar, de manera 

que s’intenta no arribar a assolir els valors límit. La declaració arribarà quan els 

nivells d’aquests contaminants ja sigui alt i es preveu que es mantinguin o 

augmentin. Els criteris tècnics que han de motivar l’adopció de la declaració 

d’episodi ambiental van ser presentats a través d’una Resolució de la Direcció 

General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de 30 de novembre de 2015. La 

declaració de l’episodi correspondrà a aquesta mateixa direcció general.  
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D.   Zona de baixes emissions 

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprovà el 

gener del 2017 el Programa metropolità de mesures contra la contaminació 

atmosfèrica, que inclou diferents mesures per a desenvolupar a l’AMB. Una de les 

més destacades, per la seva afectació en el trànsit rodat, és la creació de la zona de 

baixes emissions (ZBE). 

 
La determinació de la ZBE (que inclou una àrea de més de 95 km2, conformada per 

Barcelona i els municipis circumdants a les rondes) suposà l’establiment de 

restriccions pel trànsit, en vigor des de l’1 de desembre de 2017, en situacions de 

declaració d’episodi ambiental. D’aquesta manera, quan existeixi un episodi 

ambiental per contaminació de NO2, en base a les potestats que atorga l’art. 16.4 

LCAPA (“las entidades locales [...] podrán adoptar medidas de restricción total o 

parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos más contaminantes, a 

ciertas matrículas, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras”) es restringeix el 

trànsit els laborables de dilluns a divendres, de 7h a 20h, en aquesta zona, als 

vehicles que no disposin de l’etiqueta expedida per la Direcció General de Trànsit 

(DGT)71, doncs són els vehicles més contaminants. 

 

La segona fase de les restriccions de la ZBE ha d’arribar l’1 de gener del 2020 i 

encara resta pendent la redacció de l’ordenança que la reguli. En aquest cas, les 

                                                
71 Etiquetatge que classifica els vehicles en “B”, “C”, “0” o “ECO” segons les seves emissions 
contaminants, determinat per la Resolució de 13 d’abril de 2016, de la Direcció General de Trànsit, 
per la que es modifica l’apartat C.1 del punt primer i els annexos I, II i VIII de la de 8 de gener de 
2016, per la que s’estableixen mesures especials de regulació del trànsit durant l’any 2016. 

Zona de 
baixes 
emissions de 
l’AMB. Font: 
Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
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restriccions seran permanents pels vehicles que no disposin del distintiu de la DGT 

en els horaris ja esmentats. La iniciativa d’instituir aquesta ZBE permanent fou de 

la Taula contra la Contaminació de l’Aire, conformada per l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i entitats 

i organitzacions de l’àmbit econòmic, científic, de la mobilitat, ecologisme i salut.  
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CONCLUSIONS 

En aquest treball s’ha realitzat una aproximació a la regulació actual de la 

contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire a Espanya, vinculant-ho amb les 

competències de les diferents administracions públiques atenent al seu àmbit 

territorial i els aspectes que es poden relacionar estrictament amb el trànsit rodat a 

través dels diferents plans i instruments desenvolupats a Catalunya i a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

En conseqüència, no s’ha pretès fer una anàlisi de l’abast complert de la regulació 

de la contaminació atmosfèrica i la seva protecció, doncs l’àmbit al qual afecta 

desbordaria els marcs del present treball. No es tractava, tampoc, de fer un estudi 

de Dret internacional ni comunitari, ni tan sols de la globalitat del règim jurídic de 

la qualitat de l’aire al conjunt de l’Estat, ja que s’hauria hagut de fer referència de 

forma molt més àmplia, posem per cas, a l’activitat de policia de l’Administració a 

través de les llicències i sancions sobre les activitats potencialment contaminants o 

a l’activitat de foment a través de la contractació pública.  

 

D’aquesta manera, s’ha dividit el treball en tres grans apartats. En el primer s’ha 

realitzat una aproximació generalista al concepte de la contaminació atmosfèrica, 

els agents i les fonts contaminants. El segon capítol s’ha centrat en les relacions 

interadministratives i la distribució competencial entre els tres ens amb atribucions 

reguladores i executores en matèria de qualitat de l’aire, com ho són l’Estat, les 

Comunitats Autònomes i els ens locals. Finalment, el tercer apartat ha parat atenció 

a la regulació a Catalunya i els instruments dels quals s’ha dotat per avaluar la 

qualitat de l’aire i per a modificar situacions d’elevats nivells d’immissió.  

 

El corpus legislatiu sobre el que s’estructura tota aquesta investigació és ampli, però 

la normativa troncal és, per una banda, la Directiva 2008/50/CE, transposada a 

Espanya pel Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat 

de l’aire; per una altra, la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i 

protecció de l’atmosfera i, finalment, la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 

protecció de l’ambient atmosfèric. A més d’aquests, cal sumar-hi diversos reial 

decrets, decrets i acords de govern, que els completen i precisen. 
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Havent realitzat aquest treball, hom pot copsar que una part molt important de l’èxit 

en la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats depèn de la voluntat de dissenyar 

polítiques públiques que suposin un canvi de paradigma en la mobilitat urbana. La 

Llei és un bon punt de partida, tot i les seves limitacions, però en el camp concret 

del trànsit rodat les actuacions han de ser molt més decidides.  

 

No s’obliga a les Administracions a desenvolupar plans realment ambiciosos per a 

transformar la mobilitat i reduir la contaminació atmosfèrica originada pel trànsit, 

sinó que la base de la LCAPA és establir uns nivells màxims d’immissió i, alhora, 

consagrar el principi stand still, és a dir, allà on no s’assoleixen els nivells màxims, 

s’ha de preservar la qualitat de l’aire en els nivells que hi ha, sense empitjorar-los 

dins dels límits legals. Però, per una banda, els nivells de contaminació que les 

pròpies directives comunitàries estableixen segueixen sent força permissius (tot i 

no complir-se en algunes ocasions) i, per l’altra, la legislació no aconsegueix 

canviar el que és un paradigma certament reactiu. Això és, que davant de situacions 

d’alta contaminació es declara un episodi ambiental i s’articulen les actuacions 

corresponents (fins i tot la restricció de la circulació), el que suposa actuar quan la 

situació ha arribat a uns extrems ja perjudicials per a la salut pública i per al medi 

ambient o està apunt d’arribar-hi. 

 

Si bé la LCAPA en el seu preàmbul exposa que l’actuació de l’Administració 

Pública s’ha de guiar pels principis de cautela i acció preventiva i la doctrina 

analitzada en aquest treball també considera que la legislació s’encamina a prevenir 

i controlar la contaminació atmosfèrica, el cert és que, almenys fins a l’actualitat i 

sobretot en el sector del trànsit rodat, s’ha guiat més aviat pel principi de retorn a 

una situació acceptable quan el deteriorament de la qualitat de l’aire ja és important, 

sense aconseguir una disminució estable, sostenible i acceptable de la contaminació 

atmosfèrica. En l’àmbit de la mobilitat, la prevenció passa per canviar els models i 

de moment, legalment i reglamentària, el desenvolupament s’ha centrat, 

essencialment, en la restricció de la circulació en situacions especialment greus, per 

bé que els objectius de la Taula contra la contaminació de l’aire determinen que, a 

partir del gener del 2020, la restricció dels vehicles més contaminants a la zona de 
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baixes emissions (ZBE) tindrà un caràcter permanent. Bo i valorant-ho 

positivament en termes ambientals, els avenços encara són lents. Però aquesta 

anàlisi ja correspondrà a altres disciplines com la ciència política i la gestió pública. 

 

En termes, estrictament jurídics, la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera, resulta un bon punt de partida, en sintonia amb els objectius de la Unió 

Europea, dotant a les administracions públiques i els ciutadans de la corresponent 

seguretat jurídica i amb capacitat d’adaptació als canvis i innovacions, en tant que 

aspira, com apunta el seu preàmbul, a “un cert grau de permanència” i a ser el 

“suficientment flexible com per possibilitar els oportuns desenvolupaments 

reglamentaris que es precisin”. A més, permet a les Comunitats Autònomes i als 

ens locals desenvolupar àmpliament les seves potestats de regulació i execució. De 

fet, les actuacions principals en matèria de reducció de la contaminació atmosfèrica 

en els entorns urbans correspon a les Comunitats Autònomes i els ens locals, com 

s’ha presentat, aquí, amb el PAMQA i el Programa Metropolità de mesures contra 

la contaminació atmosfèrica.   

 

Catalunya, tot i poder-ho fer, no ha determinat nivells de contaminació més 

restrictius que al conjunt de l’Estat i tampoc ha desenvolupat plans i programes 

ambiciosos per tal de reduir el trànsit rodat i millorar la qualitat de l’aire 

especialment a les aglomeracions (tampoc els ens locals catalans, més enllà de 

l’actual decisió de restringir el trànsit a la ZBE de forma permanent). Catalunya va 

ser pionera en la protecció de l’ambient atmosfèric amb la Llei 22/1983, però 

actualment avança molt lentament en la introducció de noves mesures. El cert és 

que sembla que el legislador només té capacitat per a plantejar actuacions tals com 

les restriccions de trànsit que, si bé suposaran una reducció de la contaminació 

atmosfèrica, manca una intervenció amb una concepció holística, que suposi un 

canvi en el model de mobilitat.  

 

La salut del conjunt de la ciutadania i la preservació del medi ambient estan en joc, 

però els canvis normatius que permetin aconseguir una millora real en la qualitat de 

l’aire als entorns urbans encara esperen un impuls veritable.  
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