
Observacions:

Període d'execució: Curt (< 2 anys)

Ajuntament de Granollers Organisme responsable:

Indicadors de seguiment relacionats:

Termini d'implantació: Acció continuada

Objectiu mesurable:

Valoració econòmica: Baixa

En execució Alta

Objectius relacionats: Objectius GT5 Conseqüències ambientals de la 
mobilitat

Accions del GT6 Índex accions

Estat d'execució/any: Prioritat:

5 Compliment del Pla per la millora de la qualitat de l'aire de la Regió 
Metropolitana de Barcelona

Descripció: El govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 152/2007 de 10 de juliol va aprovar el 
Pla d'actuació per restablir la qualitat de l'aire pel que fa als contaminants diòxid de 
nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de 40 
municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, declarats zona de protecció especial 
pel Decret 226/2006, de 23 de maig. 

Aquest Pla zonifica les localitats de la Regió Metropolitana i estableix les actuacions 
que cal desenvolupar a cada població per tal de reduir les emissions a l’atmosfera i 
salvaguardar la qualitat ambiental de la ciutadania. 

A partir de la redacció del nou Pla d’acció que s'haurà de desenvolupar en els propers 
anys, es proposa que l’Ajuntament de Granollers vagi implantant totes les actuacions 
referents a la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat, entre elles: 

• Elaboració d’un protocol d’informació de la qualitat de l’aire (contaminants 
atmosfèrics i, especialment, de l’ozó, partícules i soroll).  

Per altra banda, per fer-ne una major difusió i sensibilitzar la ciutadania, el setembre 
del 2008 l’exposició "Respirem Benestar", del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, va arribar amb l’Ambibús a Granollers. L’exposició pretenia 
donar a conèixer l’estat de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
les principals fonts contaminants, què és i quines mesures proposa el Pla de millora de 
la qualitat de l’aire a la Regió Metropolitana de Barcelona i quin pot ser el paper de 
cadascú per contribuir a aquesta millora. 


