
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓ DE SABADELL 

Per un acord polític i social per la millora de 
la qualitat de l’aire.  
 
 
Nosaltres, alcaldesses, alcaldes i representants del món local de Catalunya, 

reunits a Sabadell en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire,  

 

 

Exposem que, 

 

1. La contaminació atmosfèrica té efectes perjudicials directes i greus sobre 

la salut de les persones, com ha demostrat de manera fefaent 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha evidenciat els vincles 

existents entre l’exposició a la contaminació atmosfèrica i diverses malalties 

greus, incloent-hi algunes de relacionades amb la salut mental. Ha establert 

nous valors guia, després de 15 anys i amb l’evidència científica recopilada, 

i rebaixa els nivells màxims per diversos contaminants amb l'objectiu de 

salvar 7 milions de vides de la contaminació atmosfèrica. 

 

2. La salut humana és un motiu de preocupació preferent, però no exclusiu. 

El canvi climàtic és una altra problemàtica greu vinculada a  l’emissió de 

gasos amb efecte d’hivernacle derivada del trànsit rodat i altres activitats 

antròpiques. El darrer informe de l’IPCC adverteix sobre la urgència en la 

presa de mesures cap a la neutralitat climàtica. Les accions que impulsem 

per mitigar el canvi climàtic són i han de ser beneficioses per millorar la 

qualitat de l’aire. 

 

3. A Catalunya, determinades zones densament poblades superen els 

nivells d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules (PM10), i també són 

preocupants els nivells d’ozó en altres zones del país.  

 



 
 
 
 

 
 

4. El coneixement de la relació entre la contaminació atmosfèrica i la salut 

de les persones, que ha crescut significativament en els darrers anys, sumat 

a una percepció i preocupació social creixents, fa que, tots plegats, la 

ciutadania i els ens locals, assumim la responsabilitat i el repte ineludible 

de la millora de la qualitat de l’aire. 

 

5. La crisi sanitària de la COVID-19 ha generat impactes negatius en 

l’economia i en el conjunt de la societat. Els representants del món local 

hem format part de la solució i hem estat a peu de carrer per aturar-ne els 

impactes sanitaris, econòmics i socials. Aquesta resolució és una 

demostració tangible de la capacitat i de la solvència dels municipis per 

afrontar processos de transformació. Cal remarcar també la importància 

que ha tingut la coordinació entre administracions en la gestió dels 

impactes de la pandèmia. 

 

4. La contaminació de l’aire no té fronteres i demana una resposta 

conjunta, que inclogui indefectiblement els municipis. Reivindiquem el 

nostre paper com a actors clau de les crisis climàtica i de la contaminació 

de l’aire. Hem impulsat la major Zona de Baixes Emissions del sud d’Europa, 

mesures de mobilitat sostenible, de transició energètica i de 

renaturalització. Desenvolupem des de fa molts anys i amb rigor les 

actuacions de mitigació de les emissions que es deriven del Pacte 

d’Alcaldies pel  Clima i l’Energia. Tenim molt a aportar: experiència, 

innovació, proximitat i visió estratègica. Ara, els fons Next Generation de la 

Unió Europea ens brinden una gran oportunitat per dissenyar un futur més 

verd i sostenible. 

 

5. Per tot això, apel·lem al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les  

administracions supramunicipals i reivindiquem un gran acord polític i 

social per la millora de la qualitat de l’aire, amb un paper rellevant del món 

local. 

 

 



 
 
 
 

 
 

En conseqüència, manifestem que... 

 

1. Els representants el món local en el 2n Congrés Català de Qualitat de 

l’Aire declarem que ens mobilitzem per la millora de la qualitat de l’aire, la 

fem una prioritat de la nostra acció i ens proposem avançar en les accions 

i estratègies de resposta a una de les principals causes de mort a tot el món, 

i la primera a nivell europeu.  

 

2. La contaminació no entén de fronteres, ni de termes municipals i 

proposem un gran acord polític i social a Catalunya per treballar en favor 

de la qualitat de l’aire, amb mesures urgents i eficients.  

 

3. Reclamem un paper protagonista en el conjunt de les administracions 

que treballen per la millora de la qualitat de l’aire.  

 

 

En conseqüència, amb l’adopció d’aquesta declaració, ens comprometem 

a... 

 

1. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya un gran acord 

polític i social per la millora de la qualitat de l’aire, amb participació 

rellevant del món local. 
2. Adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire i reduir les 

emissions de GEH a les nostres ciutats i pobles, més enllà de les 

competències atribuïdes i impulsar accions concretes i urgents en 

cadascun dels àmbits següents: 

a. Adoptar una planificació urbana, un disseny d’infraestructures i 
equipaments públics sostenibles i una gestió de l’entorn urbà que 
tinguin en consideració la salut pública i la seva relació amb la 
qualitat de l’aire. 

b. Promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada a les nostres 
ciutats i pobles: una mobilitat que redueix les emissions, amb la 



 
 
 
 

 
 

millora dels transport públic urbà i interurbà, amb la promoció dels 
vehicles elèctrics i els desplaçaments a peu o amb bicicleta. 

c. Millorar i innovar en els serveis de transport urbà i de 
mercaderies.  

d. Promoure el seguiment, avaluació i control de contaminants 
atmosfèrics locals. 

e. Regular i controlar els focus d’emissió de les obres, públiques i 
privades. 

f. Promoure una transició decidida cap a les energies netes i 
renovables. 

g. Informar i conscienciar la ciutadania sobre la qualitat de l’aire i 
l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut, i promoure la 
seva participació efectiva en les accions que cal portar a terme. 

h. Incorporar criteris de gestió i millora de la qualitat de l’aire en els 
instruments de fiscalitat municipal. 

 

És l’hora d’actuar, de forma urgent i coordinada. Aquests són els nostres 
compromisos per la millora de la qualitat de l’aire. 

Sabadell, 15 d’octubre del 2021 


