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Prefaci

Aquesta tesi doctoral és el resultat de la recerca desenvolupada durant els últims anys 
pel doctorand al Departament d’Astronomia i Meteorologia (DAM) de la Universitat de 
Barcelona (UB), dins de la modelització mesoscalar de la dispersió de contaminants a 
l’atmosfera com a línia d’investigació. La recerca desenvolupada ha tingut com a 
objectiu fonamental assolir la implementació i execució d’un sistema de modelització i 
previsió de la qualitat de l’aire a nivell regional, que sigui actual, àgil i efectiu, tot 
incidint en l’estudi dels processos d’emissió i transport que regeix la dispersió de 
contaminants a l’atmosfera. 

Aquesta línia de recerca ha estat desenvolupada intensament durant la última dècada pel 
grup que dirigeix la Dra. Maria Rosa Soler dins del DAM i que ha donat com a fruit el 
desenvolupament de diverses tesis doctorals. D’aquesta manera la tesi desenvolupada 
pel Dr. Beneito (Beneito, 2006) estudiava el disseny, construcció i aplicació d’un model 
de previsió d’ozó troposfèric seguint un model de columna Eulerià-Lagrangià aplicat a 
zones d’especial interès. Paral·lelament a aquest treball la Dra. Ortega (Ortega, 2009a) 
va assolir la implementació d’una primera versió d’un model d’emissió Eulerià per tota 
Catalunya per posteriorment acoblar-ho a un model meteorològic i un model fotoquímic 
Eulerians i estudiar sota diverses condicions el comportament de l’ozó troposfèric 
pronosticat.

Així, en el inici de la etapa de recerca, el doctorand ha continuat i ampliat els resultats 
dels seus predecessors. D’aquesta manera ha contribuït a la creació i millora del Model 
Numèric d’Emissions per la Qualitat de l’Aire MNEQA, desenvolupat inicialment per 
la Dra. Ortega, augmentant el número d’espècies contaminants respecte la primera 
versió, i incorporant tot un seguit de fonts emissores que s’explicitaran en el capítol 4 
d’aquesta tesi. Posteriorment ha contribuït a la sistematització de l’acoblament d’aquest 
model d’emissions a un model meteorològic i a un model fotoquímic fins a aconseguir 
l’objectiu final d’implementar i executar un sistema operatiu acoblat de qualitat de l’aire 
aplicable a qualsevol punt del territori. Per proximitat, aquest sistema s’ha aplicat per 
l’àrea de Catalunya constituint el Sistema de Modelització de la Qualitat de l’Aire per 
Catalunya, anomenat AQM.cat. Una vegada complerts aquests objectius el doctorand ha 
procedit a la validació periòdica del sistema i ha realitzat diversos estudis de diagnòstic, 
anàlisi de sensibilitat i aplicacions amb AQM.cat, per tal d’assegurar el compliment dels 
requisits de la legislació vigent i les recomanacions de qualitat de la comunitat 
científica.

Dins de l’objectiu ambiciós d’obtenir un sistema de modelització i previsió de la 
qualitat de l’aire, el doctorand s’ha beneficiat del treball i de la participació de la resta 
d’integrants del grup que dirigeix la Dra. Soler, fet que agraeix considerablement. En 
aquest sentit, durant la exposició d’aquesta tesi el doctorand presentarà exclusivament 
les contribucions personals que ha realitzat sobre el sistema de modelització. 

Finalment, comentar que el doctorand ha participat molt activament en la formació del 
grup de Recerca i Modelització Atmosfèrica Meso i Microscalar (MAiR – 
www.ub.edu/mair) dins del DAM, per tal de difondre l’activitat investigadora i amb 
l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la tercera missió que la societat demana 
a les universitats, com és la transferència de coneixement i tecnologia. 
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