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NOTA TÈCNICA SOBRE ELS
PARTíCULES PM10 AL MUNICIPI
Exp: 2011/3494

RESULTATS
DE SABADELL

OBTINGUTS DE

Antecedents

D'acord amb la petició rebuda el dia 7 d'abril de l'Ajuntament de Sabadell, s'han
cedit 4 captadors d'alt volum i els filtres necessaris per a la mesura de partícules en
suspensió PM10durant sis dies a 4 indrets diferents.

Metodologia

Per la captació i mesura de les partícules PM10, s'han utilitzat equips i capçals de
mostreig manual equivalents als descrits a la norma UNE-EN 12341 de qualitat de
l'aire i programats amb un cabal d'aire de 30m3/h.

Els filtres utilitzats en la captació de les partícules són de fibra de vidre. La
concentració de les partícules es calcula per gravimetria. Les dades diàries (mitjana
de 24h) s'atribueixen al dia en que s'inicia la captació, generalment a mig matí, per
tant inclouen un període de temps del dia següent, fins a les 24 hores de l'inici.

Valors legislats

PM1o. Des de 1'1 de gener de l'any 2005 tenim establerts, primer d'acord amb la
Directiva 1999/30/CE i el Reial decret 1073/2002, i posteriorment d'acord amb la
Directiva 2008/50 i el Reial decret 102/2011 publicat al BOE núm. 25, de 29.01.2011,
els següents valor límit per les PM10:

Concepte Període Valor límit

Valor límit diari per a la 50 pg/m3

protecció de la salut 24 hores No es podrà superar més de
humana 35 vegades per any (*)

Valor límit anual per a la
protecció de la salut 1 any civil 40 ¡.tg/m3

humana

(*) EI percentil 90 (P90) de les dades diàries es calcula com a indicador de la superació o no del valor
límit diari (P90=50¡Jg/m3

), tenint en compte el nombre de dades disponible. És a dir, 35 superacions
del valor diari 50¡Jg/m3 sobre un total de 365 dades (una cada dia), equival a que un 10% de les
mitjanes diàries siguin superiors a 50¡Jg/m3

, i per tant, que el P90 sigui superior a aquest valor.
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Resultats obtinguts

Un cop condicionats tots els filtres rebuts, durant 48h en una cambra climàtica a
temperatura i humitat constants (20°C i 50%HR), els resultats obtinguts dels filtres
que han estat captant partícules durant 24h més del 90% del temps són:

UBICACIÓ Filtre DIA HORA RESULTAT
instal·lació (~g/m3)

Pavelló Sud 1120499 09:30 49

Centre Cívic Can Rull 1120500 Dimarts 10:15 54
, 12/04/2011

Pavelló Nord 1120501 10:45 49

Centre Cívic Gràcia 1120502 11:50 51

Pavelló Sud 1120505 09:45 33

Centre Cívic Can Rull 1120506 Dimecres
10:24 44

Pavelló Nord 1120504 13/04/2011 10:49 36

Centre Cívic Gràcia 1120503 12:07 37

Pavelló Sud 1120508 09:44 33

Centre Cívic Can Rull 1120509 Dijous 10:28 41

Pavelló Nord 1120510
14/04/2011

11:02 28

Centre Cívic Gràcia 1120507 12:10 29

Pavelló Sud 1120514 09:42 28

Centre Cívic Can Rull 1120511 Divendres 10:20 33

Pavelló Nord 1120512
15/04/2011

10:55 28

Centre Cívic Gràcia 1120513 11:47 28

Pavelló Sud 1120515 09:41 24

Centre Cívic Can Rull 1120516 Dissabte 10:19 27

Pavelló Nord 1120517
16/04/2011

10:57 26

Centre Cívic Gràcia - - -
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UBICACIÓ Filtre DIA HORA RESULTAT
instaHació (1l9/m3)

Pavelló Sud 1120521 10:35 30

Centre Cívic Can Rull 1120520 Dilluns 10:00 36

Pavelló Nord 1120519
18/04/2011

09:43 34

Centre Cívic Gràcia 1120522 11:02 34

Representació gràfica dels resultats

A continuació es mostren gràficament els resultats obtinguts durant aquest dies,

AI gràfic 1 s'indiquen els valors mitjans obtinguts en cada punt de mostreig i es
senyala el valor límit anual. Atès els pocs valors disponibles aquests valors mitjans
podrien variar significativament al llarg de l'any. En el gràfic 2 es mostren tots els
valors diaris obtinguts en cada punt de mostreig i es senyala el valor límit diari que
no ha de ser superat més de 35 vegades durant l'any.

Valors límits anuals

40,0 +--------
M
E-CI:::1.

0,0
Pavelló Sud Centre Cívic Pavelló Nord Centre Cívic

Can Rull Gràcia

Gràfic 1. Mitjanes obtingudes en Jig/m3

Es senyala en color vermell el valor límit anual (40 Jiglm3
)
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Valors límits diaris
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Gràfic 2. Valors diaris obtinguts
Es senyala amb color vermell el valor límit diari (50 pg/m3

)

Tenint en compte que representativitat d'aquestes dades resta condicionada pel curt
període de mostreig, en cas de mantenir-se els nivells de partícules mesurats
aquests dies al llarg de tot l'any es compliria el valor límit anual (40 ¡Jg/m3) en els
quatre punts de mesurament, però en dues ubicacions (Centre Cívic Can Rull i
Centre Cívic Gràcia), atès que va superar durant un dia el valor de 50 ¡Jg/m3, no es
compliria el valor límit diari, situació que només s'ha produït un dia al llarg de tot el
període de mostreig.

Conclusions

1. A petició de l'ajuntament de Sabadell, s'ha realitzat una campanya puntual
de mesura PM10, utilitzat equips i capçals de mostreig manual equivalents als
descrits a la norma UNE-EN 12341, durant sis dies i a quatre indrets del
municipi.

2. En totes les estacions, les mitjanes obtingudes es situen per sota del
valor límit anual (40 ¡Jg/m3). Per fer una interpretació d'aquests resultats cal
tenir en compte el curt període de mesura però en cas de mantenir-se els
nivells de partícules mesurats aquests dies (en els que no s'ha produït cap
circumstància especial) al llarg de tot l'any es compliria el valor límit anual.

3. Dues ubicacions (Centre Cívic Can Rull i Centre Cívic Gràcia), superen un
dia el valor de 50 ¡Jg/m3 i per tant incompleixen el valor límit diari,
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circumstància que la normativa admet que succeeixi fins a 35 vegades
durant l'any.

4. Per tal de confirmar aquest valors es recomana realitzar campanyes de
mesures de més llarga durada en punts representatius de la ciutat. En
l'annex IV del RD 102/2011 s'indica que el nombre total d'estacions de
mesura de fons urbà no podrà ser més de dues vegades superior ni més de
dues vegades inferior al nombre total d'estacions de trànsit, per aquest motiu
cal incloure en les aglomeracions una estació de fons urbà i una estació de
trànsit en la xarxa de qualitat de l'aire.

Barcelona, 29 d'abril de 2011

Vist i plau,
EI cap de l'Oficina La tècnica de l'Oficina

David Casa bona Fina Anna Mazas Fernàndez
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