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ACORD
GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció especial
de l’ambient atmosfèric, pel contaminant diòxid de nitrogen, diversos municipis de
les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.
La Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric,
estableix que el Govern ha de declarar una zona determinada com a zona de
protecció especial si es constata que aquest sector del territori ultrapassa els
nivells de situació admissible pel que fa a qualitat de l’aire. Els articles 24 i 25
del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de
l’aire, estableix que, en aquelles zones i aglomeracions del territori on se superen
o hi hagi risc de superació dels valors límits de qualitat de l’aire, les comunitats
autònomes han d’adoptar plans d’actuació que permetin restablir els nivells de
qualitat de l’aire.
Els nivells de qualitat de l’aire per al diòxid de nitrogen avaluats a determinats
municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès
Oriental són superiors als nivells admissibles que fixa la normativa vigent, amb un
risc d’afectació a la salut humana i el medi ambient.
La Generalitat de Catalunya, en exercici de les competències assumides en matèria
de protecció de l’ambient atmosfèric, ha de vetllar per la restauració de la qualitat
de l’aire i fer ús dels instruments i els mecanismes que li atorga la normativa vigent,
amb la participació dels ens locals. És per això que, de conformitat amb l’article
10.1.a) de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, i
havent iniciat i tramitat l’expedient corresponent, d’acord amb l’establert als articles
26 i 27 del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983,
mitjançant aquest acord es declara una zona de protecció especial pel diòxid de
nitrogen i els àmbits territorials afectats.
Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern
aCORDa:
—1 Declarar com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, pel contaminant diòxid de nitrogen, els municipis de les comarques del Baix Llobregat,
del Vallès Occidental i del Vallès Oriental següents:
BaIX LLOBREGaT:

Martorell
Papiol, el
Pallejà
Sant andreu de la Barca
VaLLÈS OCCIDENTaL:

Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Montcada i Reixac
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa

Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc
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VaLLÈS ORIENTaL:

Granollers
La Llagosta
Martorelles
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Parets del Vallès
Sant Fost de Campsentelles
—2 Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 31 de juliol de 2012
GERMà GORDÓ I aUBaRELL
Secretari del Govern
(12.207.013)
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