
La Taula de la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona



Qui som?

ERF – Estudi Ramon Folch i Associats S.L. és una consultoria independent d’energia,
medi ambient i sostenibilitat amb més de 25 anys de trajectòria en el mercat nacional i
internacional preparada per ajudar i acompanyar a empreses i institucions en el seu camí cap
a la seva transformació sostenible.

Ivan Capdevila
Soci director d’ERF i 
Consultor de sostenibilitat
Enginyer industrial
Postgrau en Lideratge i 
Compromís Cívic (ESADE). 

Marina Caballería
Consultora ambiental i 
territorial
Ambientòloga
Màster en Ecologia urbana 
i industrial

ERF ha participat en la Taula de Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona com a Secretaria i
suport tècnic en diferents moments entre 2016 i 2021.



Context

El Camp de Tarragona aplega la concentració més
gran d'indústria química del sud d’Europa, que aporta
el 25% de la producció química de l’Estat i el 50% de
la de Catalunya.
Aquest potent emplaçament industrial comparteix el
territori amb la segona aglomeració urbana de
Catalunya, on viuen 400.000 habitants, i amb una de
les principals zones turístiques de la Mediterrània.

Aquesta situació genera susceptibilitats en relació
amb la qualitat de l’aire i els possibles efectes
per a la salut.

Per donar resposta a aquestes inquietuds, el
Parlament de Catalunya va instar el Govern de la
Generalitat a crear la Taula territorial sobre la
qualitat de l’aire al Camp de Tarragona.



Taula de Qualitat de l’Aire del CT (TQACT)

Què és?
És l’organisme participatiu que té la voluntat d’aglutinar, compartir i canalitzar les actuacions
generades per qualsevol agent i mantenir informats els ciutadans del territori.

Quin és el seu objectiu principal?
Intercanviar informació entre els seus membres en matèria de qualitat de l’aire i dels efectes
que les emissions atmosfèriques puguin tenir sobre la salut de les persones. A través de la
TQACT es comunica i es divulga la informació i els resultats de les anàlisis de la qualitat de
l’aire i dels estudis que hi estan relacionats.

Quan es va constituir?
El juliol de 2015.

Quins membres en formen part?
Diferents administracions públiques (departaments de la Generalitat, ajuntaments,
Diputació de Tarragona, universitats i centres de recerca); entitats socials (grups ecologistes,
federacions d’associacions de veïns, sindicats); representants de l’Associació Empresarial
Química de Tarragona; representants d’altres sectors econòmics i associacions
empresarials. Fins la data, els membres s’han reunit fins a 7 ocasions.



Tasques de la Secretaria tècnica (2016-17)

ERF va conduir la Secretaria tècnica dels grups GT1 i GT2. Un dels objectius
principals dels grups era recopilar experiències i informació de referències
internacionals relacionades amb la qualitat de l’aire.
En el marc dels treballs, es va crear un repostori documental, encara actiu i
consultable per part de tots els membres dels GT1 i GT2, que compta amb un total
de 107 informes, classificats en les següents categories:

• Metodologia: inclou els estudis científics i
anàlisi dels mètodes de mesura de cada un dels
contaminants.

• Legislació: inclou tots els documents normatius
i reglaments, també d’altres països i regions, i
estudis comparatius de la normativa existent en
diferents regions.

• Salut: inclou els estudis científics i estadístics
relatius al risc per a la salut dels diferents
contaminants de l’aire.

• Altres.



Tasques de suport tècnic (2020-21)

Actualment, ERF ofereix suport tècnic als treballs de la TQACT per a la definició del
Pla de Vigilància Ambiental. Treball conjunt amb la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic, i el Departament de Salut.

COV analitzats (27)
• 1-Hexè

• 1-Pentè

• 1,1-Dicloroetà

• 1,1,2-Tricloroetà

• 1,2-Dibromoetà

• 1,2-Dicloroetà

• 1,3-Butadiè

• Acrilonitril

• Benzè

• Bromodiclorometà

• Clorobenzè

• Clorur de vinil

• Estirè

• Etilbenzè

• Etilè

• Formaldehid

• i-Pentà

• Metacrilat de metil

• Metil-tertbutilèter

• m,p-Xilè

• n-Heptà

• n-Hexà

• n-Octà

• n-Pentà

• Tetrahidrofurà

• Triclorometà

• Toluè



Documentació analitzada (repostori documental)



Municipis analitzats



Recull de la metodologia i rang de mesura dels mostrejos derivats de cada
un dels informes

Exemple: metodologia i
resultats dels mostrejos del
triclorometà duts a terme al
municipi de Constantí
(diferents localitzacions)
entre el 2007 i el 2018.

El tipus i període de captació,
i els mètodes analítics varien
per cada un dels informes
(indicats a la columna de la
dreta).



Comparació dels resultats dels mostrejos amb els valors de referència
internacionals per avaluar efectes sobre la salut

Elaboració de taules per a cada COV amb la següent informació:
• Número CAS.
• Resultats del mostreig: període de captació, valor màxim i municipi on s’ha

registrat, i valor màxim mitjà.
• Valors de referència per inhalació: per efectes cancerígens (unitat de risc de

càncer i excés de risc en funció de la població) i per efectes no cancerígens (en
funció del tipus d’exposició: aguda, crònica, etc.). Algunes de les fonts
d’informació consultades, a més de l’OMS, són:
• ATSDR: Agency for Toxic and Disease Registry. US Departament of Health
• CALEPA: California Environmental Protection Agency
• IRIS: Integrated Risk Information System. USEPA

• Valors normatius, tant a escala espanyola com d’altres països del món.
• Efectes sobre la salut segons el tipus d’exposició i classificació harmonitzada

de l’ECHA.



Exemple: aspecte general de la taula comparativa dels valors màxims mostrejats de cada un dels COV
(en aquest cas, el triclorometà) i els valors de referència obtinguts de la bibliografia consultada per
avaluar els possibles efectes sobre la salut de la població.



Conclusions

• Al Camp de Tarragona s'han estudiat nombrosos COV des de l’any 2007, amb
una intensificació els últims anys (2018 i 2019).

• Els 27 COV no han estat analitzats amb la mateixa intensitat durant aquests anys.
Així mateix, hi ha punts de mostreig que han estat considerats en més estudis que
d’altres.

• No hi ha una correlació clara amb relació a l’evolució temporal dels valors obtinguts. De
molts compostos els valors màxims recollits daten de fa més de 10 anys, mentre
que en algun altre els valors màxims són recents (2018 o 2019).

• Independentment del període de captació, Constantí, Perafort-Puigdelfí i
Tarragona són els municipis en què s’han registrat més valors màxims dels COV.
També són els municipis que han tingut més punts de mostreig i on per tant es
disposa de més dades.

• L’1,3-butadiè, l’acrilonitril, l’etilbenzè, l’i-pentà, el metil-tertbutilèter, l’n-pentà,
el triclorometà i el toluè han presentat concentracions màximes superiors als
100 μg/m3 en alguns dels punts de mostreig.

• Majoritàriament, els resultats dels mostrejos evidencien que els valors registrats al
Camp de Tarragona estan per sota dels valors de referència establerts per diferents
organismes internacionals, com l’OMS, tant pels efectes cancerígens com no
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