
CONCLUSIONS

Per avaluar els resultats prenem com referència els valors establerts per la legislació. Però, s'ha de tenir
en compte que la normativa vigent per a la majoria dels contaminants és aplicable en períodes anuals i
que aquest estudi ha tingut una duració d’un mes, entre el 17 de març i el 17 d’abril de 2005.

Aspectes més significatius dels contaminants analitzats

• Les concentracions de contaminants mesurades, amb valors baixos de partícules i òxids de
nitrogen, però mitjans d’ozó, indiquen una ubicació suburbana.

• Els dies de més vent hi ha una disminució significativa de les concentracions dels contaminants
mesurats (excepte l’ozó perquè no té una relació directa amb les fonts emissores properes).

• Partícules de mida inferior a 10µ (PM10). En aquest període de mostreig els valors estan per
sota les referències de la normativa Si la resta de l’any les concentracions són similars als
mesurats aquests dies, no se superarà els valors límits per a la protecció de la salut humana.

• L'ozó (O3). S’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la salut 1 dia. El fet de mesurar al
costat del camp (és una zona suburbana) fa que els valors d’ozó no siguin baixos, com la resta
de contaminants mesurats.
Atès els valors enregistrats durant aquest període i atès que l’ozó presenta generalment les
concentracions més altes entre maig i setembre, és probable que se superi el valor objectiu per a
l’any 2010, com passa en altres indrets.

• Per conèixer millor el comportament de l’ozó, suggerim la instal·lació d’una unitat mòbil entre
maig i setembre.

• El diòxid de nitrogen (NO2). Al llarg d’aquest període s’enregistren concentracions mitjanes
baixes. Si la resta de l’any les concentracions són similars als mesurats aquests dies, no se
superarà els valors límits per a la protecció de la salut humana.

• Els nivells del BTEX són valors típics d’ambients urbans amb molt poca influència del trànsit.

• El benzè presenta valors baixos que estan molt per sota del valors límits contemplats per la
legislació tant per a l’any 2005 com per a l’any 2010.

• L’heptanal, l’octanal i el nonanal detectats són aldèhids d’origen biògenic, α-pinè també té aquest
origen.

• El diclormetà,i el tricloretè, són compostos halogenats molt utilitzats com dissolvents, decapants i
desengreixants, pertanyen, respectivament, als grups 2B i 2A, de la classificació de la IARC. El
metil metacrilat és un monòmer molt utilitat en la producció de materials acrílics, superfícies de
recubriments etc, pertany al grup 3 de la classificació de la IARC.

• La presencia d’aquests compostos a la mostra analitzada posa de manifest l’existència
d’activitats industrials properes a la zona d’estudi.
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