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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ACORD GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat
de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla d’actuació està constituït pels municipis declarats zones de protecció especial
de l’ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, de 23 de maig, i per l’Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol.
El Decret 226/2006, de 23 de maig, i l’Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, van declarar zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric el territori de 40 municipis que presenten uns nivells de qualitat de l’aire de
diòxid de nitrogen i partícules totals en suspensió d’un diàmetre inferior a 10 micres superiors als valors límit
màxims admissibles que fixa la normativa vigent sobre protecció de l’ambient atmosfèric.
D’acord amb els articles 10.3 i 10.4 de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient
atmosfèric, s’ha elaborat el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric, amb incidència sobre els municipis indicats, que estableix les mesures que cal
prendre, els mitjans econòmics o d’altre tipus que cal emprar i les entitats i òrgans encarregats d’executar-les,
amb l’objectiu d’assolir els nivells de qualitat de l’aire que fixa la normativa.
Atesa la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, per a l’aprovació del Pla es
pren en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria ambiental del Pla i la Resolució de
conformitat sobre la memòria ambiental del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric. La Resolució de conformitat sobre la memòria ambiental s’ha
atorgat amb dues recomanacions per incorporar un conjunt de prescripcions que han estat introduïdes en el
Pla.
Atès que el conjunt de mesures previstes al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric és idoni i assumible per les administracions i les empreses
afectades;
Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

Acorda:

—1 Aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric, que s’adjunta com a annex a aquest Acord.
L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla d’actuació està constituït pels municipis declarats zones de protecció especial
de l’ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, de 23 de maig, i per l’Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol. Els
municipis als quals es aplicable el Pla són els següents:
1. Badalona
2. Barcelona
3. Hospitalet de Llobregat, l’
4. Sant Adrià de Besòs
5. Santa Coloma de Gramenet
6. Castelldefels
7. Cornellà de Llobregat
8. Gavà
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9. Martorell
10. Molins de Rei
11. Esplugues de Llobregat
12. Papiol, el
13. Pallejà
14. Prat de Llobregat, el
15. Sant Andreu de la Barca
16. Sant Feliu de Llobregat
17. Sant Joan Despí
18. Sant Just Desvern
19. Sant Vicenç dels Horts
20. Viladecans
21. Badia del Vallès
22. Barberà del Vallès
23. Castellbisbal
24. Cerdanyola del Vallès
25. Montcada i Reixac
26. Ripollet
27. Rubí
28. Sabadell
29. Sant Cugat del Vallès
30. Sant Quirze del Vallès
31. Santa Perpètua de Mogoda
32. Terrassa
33. Granollers
34. Llagosta, la
35. Martorelles
36. Mollet del Vallès
37. Montmeló
38. Montornès del Vallès
39. Parets del Vallès
40. Sant Fost de Campsentelles

—2 Declarar que, en el Pla que s’aprova, s’han pres en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la
memòria ambiental i la Resolució de conformitat sobre la memòria ambiental emesa per l’òrgan ambiental.

—3 El seguiment del Pla correspon a la Comissió Rectora del Pla d’actuació, a la Comissió Institucional i al
Consell d’Experts, amb la composició i les funcions que preveu el capítol VIII del Pla d’actuació.
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—4 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte l’annex, que
es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat (www.gencat.cat/territori).

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1,
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
de l’Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es
pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 23 de setembre de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

(14.268.025)
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