Contaminant
PM10
(partícules amb
diàmetre < 10 µm)

SO2
(diòxid de sofre)

NO, NO2
(òxids de nitrogen )

CO
(monòxid de carboni)

O3
(Ozó)

BZ
(Benzè)

PM10, SO2, NO, NO2, CO, O3, BZ

IQAib
Excel.lent / Excelente

Valor %
0 - 33

Bona / Buena

34 - 66

Regular / Regular

67 - 100

Dolenta/ Mala

> 100

Descripció
Partícules en
suspensió a
l’aire.

Gas incolor i no
inflamable, olor
fort i irritant a
elevades
concentracions
NO: gas tòxic i
incolor que
reacciona amb
l’ozó per donar
NO2 , causant de
l’smog.
NO2: gas tòxic
de color marró
Gas inodor i
incolor. Tòxic a
altes
concentracions i
a exposicions
curtes de temps
Gas incolor i
d’olor agradable,
és molt oxidant i
irritant.

Productes
volàtils i d’olor
desagradable,
són dissolvents
orgànics.

Origen

Centrals
tèrmiques, trànsit
de vehicles,
pedreres,
resuspensió de
sòls, intrusions
saharianes.
Combustió de
carbó, fuel-oil i
gas-oil. Erupcions
volcàniques.
Trànsit de
vehicles,
processos de
combustió,
indústria química,
incendis forestals
Produït en
processos de
combustió
deficitaris
d’oxigen. És un
indicador de
contaminació per
trànsit de vehícles.
És un contaminant
secundari.
D’origen
fotoquímic, es
forma per l’acció
de la llum solar i
en presència
d’òxids de
nitrogen,
hidrocarburs i
composts orgànics
aromàtics.
Benzineres,
indústria química,
consum de
productes
domèstics, trànsit
de vehicles.

Efectes

Límits

Problemes
respiratoris, erosió
d’edificis.

Valor mig diari:
50 ug/m3
(Reial Decret
1073/2002)

Pluja àcida,
malalties
respiratòries,
corrosió de
materials.

Valor mig diari:
125 ug/m3
(Reial Decret
1073/2002)

Pluja àcida, tòxics
per a la salut i als
éssers vius.

Valor mig horari
(NO2):
2006: 240 ug/m3
2007: 230 ug/m3
2008: 220 ug/m3
2009: 210 ug/m3
2010: 200 ug/m3
(Reial Decret
1073/2002)

Tòxic a
concentracions
elevades.

Valor màxim
octohorari diari:
10 mg/m3
(Reial Decret
1073/2002)

Molt oxidant,
afecta als
materials, a les
plantes i a la resta
d’éssers vius.

Valor mig horari:
180 ug/m3
(Reial Decret
1796/2003)

A determinades
concentracions
poden ser
cancerígens i/o
teratogènics

Valor mig anual:
2006: 9 ug/m3
2007: 8 ug/m3
2008: 7 ug/m3
2009: 6 ug/m3
2010: 5 ug/m3
(Reial Decret
1073/2002)

Estacions de la Conselleria de Medi
Ambient
Actualment la Conselleria de Medi Ambient
disposa de cinc estacions. Dues estan situades a Palma, una al carrer Foners i l’altra al
parc de Bellver. A Eivissa l’estació s’ubica a
l’Àrea esportiva de Can Coix a Sant Antoni
de Portmany. La quarta estació es troba al
Polígon Industrial de Ciutadella, a Menorca.
La cinquena estació és mòbil, el que permet
fer-la servir a qualsevol indret de les Illes Balears.

Estació / Estación (Palma, carrer Foners)

Interior Estació / Estación (Eivissa)

Estació mòbil / Estación móvil

Estació / Estación (Palma, Parc de
Bellver)

