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Es manté la tendència a l’estabilització de 
l’ozó troposfèric 

 
• Aquest estiu, cap de les estacions que controlen aquest 

contaminant ha arribat a superar el llindar d’alerta 
• El 77% dels punts de control no detecten incidències i del 23% 

restant, el 97% superen el llindar d’informació de forma moderada 
• La zona amb més incidències torna a ser la Plana de Vic, una de les 

àrees que pateix més habitualment episodis d’ozó, en trobar-se a 
sotavent de les grans fonts d’emissió de precursors 

• Aquest any s’ha ofert una predicció de superacions dels llindars a 
cada municipi i s’han realitzat preavisos d’incidència 
 
 

Aquest estiu els nivells d’ozó a Catalunya s’han situat dins la tendència dels 
últims anys. Des de l’any 2000, aquest contaminant ha tendit a estabilitzar-se, 
degut al descens dels contaminants precursors que intervenen en la seva 
formació, tot i que s’han produït superacions del llindar d’informació a la 
població, en la línia dels països de l’Europa mediterrània.  
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nº de dies amb superació del llindar d'informació per l'O3
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Aquest any, des del 15 de maig i fins el 15 de setembre, període en el que es 
desenvolupa la campanya de vigilància de l’ozó, 11 punts de mesurament, dels 
48 que hi ha al territori, han superat el llindar d’informació a la població (180 
µg/m3 en 1 hora) i cap ha superat el llindar d’alerta (240 µg/m3 en 1 hora). Les 
superacions s’han produït durant 19 dies, 15 dels quals al juliol, 3 al juny i 1 a 
l’agost. Segons el màxim assolit, la gran majoria de les estacions que ha 
superat el llindar d’informació (el 97%) ho ha fet entre els 180 i els 210 µg/m3, 
mentre que només el 3% de les estacions ha tingut registres d’entre els 210 i 
els 240 µg/m3.  
 
 

 
 
Per zones de qualitat de l’aire, la que ha presentat més superacions ha estat la 
Plana de Vic, amb 47 hores durant 15 dies en total. L’estació de Vic ha tingut 
13 dies amb superació, 6 dies la de Tona i 5 dies la de Manlleu. La Plana de 
Vic és una de les zones que pateixen més habitualment episodis d’ozó, en 
trobar-se a sotavent de les grans fonts d’emissió de precursors, l’àrea de 
Barcelona i el Vallès – Baix Llobregat. 
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Superacions del llindar d’informació i d’alerta durant l’any 2013 
 

Nombre 
de dies 

Punts de mesurament 
amb superació 

Nombre d'hores 
amb superació 

Dia del 
màxim 

Punt de mesurament 
on es produeix 

Màxim 
horari 
(µg/m3) 

19 11 81 09/07/2013 Vic 225 

 
Dia Punt de mesurament ZQA1 Llindar superat Nombre 

d’hores 
Hora 

d’inici 
Màxim 
horari 

12/06/2013 Vic Plana de Vic Informació 2 16:00 199 

13/06/2013 Vic Plana de Vic Informació 1 16:00 191 

15/06/2013 Vic Plana de Vic Informació 2 16:00 205 

05/07/2013 Berga Alt Llobregat Informació 1 17:00 197 

07/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 2 16:00 183 

07/07/2013 Berga Alt Llobregat Informació 1 16:00 186 

09/07/2013 Tona (Zona Esportiva) Plana de Vic Informació 3 14:00 187 

09/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 5 14:00 225 

09/07/2013 Berga Alt Llobregat Informació 3 15:00 199 

09/07/2013 Manlleu Plana de Vic Informació 3 15:00 197 

10/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 2 13:00 191 

10/07/2013 Tona (Zona Esportiva) Plana de Vic Informació 1 15:00 182 

12/07/2013 Tona (Zona Esportiva) Plana de Vic Informació 3 15:00 189 

12/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 4 15:00 205 

12/07/2013 Manlleu Plana de Vic Informació 3 16:00 186 

15/07/2013 Alcover (C/Mestral) Camp de Tarragona Informació 2 13:00 198 

15/07/2013 Tona (Zona Esportiva) Plana de Vic Informació 2 16:00 186 

15/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 2 17:00 198 

16/07/2013 Santa Maria de Palautordera Comarques de Girona Informació 1 15:00 184 

16/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 1 15:00 189 

16/07/2013 Montseny (La Castanya) Comarques de Girona Informació 1 15:00 185 

17/07/2013 Rubí Vallès - Baix Llobregat Informació 2 15:00 204 

17/07/2013 Badalona Àrea de Barcelona Informació 2 15:00 183 

17/07/2013 Mataró Maresme Informació 2 16:00 184 

17/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 1 17:00 193 

17/07/2013 Tona (Zona Esportiva) Plana de Vic Informació 1 17:00 188 

17/07/2013 Berga Alt Llobregat Informació 1 19:00 200 

20/07/2013 Rubí Vallès - Baix Llobregat Informació 2 13:00 188 

21/07/2013 Rubí Vallès - Baix Llobregat Informació 3 13:00 203 

23/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 1 16:00 192 

25/07/2013 Manlleu Plana de Vic Informació 1 16:00 184 

25/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 1 16:00 184 

26/07/2013 Bellver de Cerdanya Pirineu Oriental Informació 2 18:00 192 

27/07/2013 Rubí Vallès - Baix Llobregat Informació 11 11:00 198 

31/07/2013 Tona (Zona Esportiva) Plana de Vic Informació 2 15:00 186 

31/07/2013 Vic Plana de Vic Informació 2 16:00 200 

31/07/2013 Manlleu Plana de Vic Informació 1 17:00 192 

12/08/2013 Manlleu Plana de Vic Informació 1 16:00 188 
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La campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat realitza cada estiu una campanya de 
vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya entre els mesos de maig i 
setembre. És en aquest període quan hi ha més possibilitats que aquest 
contaminant superi el llindar d’informació a la població o d’alerta. La raó és que 
en aquesta època les condicions meteorològiques, en concret, l’alta radiació 
solar, en faciliten la formació. Durant la campanya, s’informa de les superacions 
dels llindars perquè la població i les entitats adients puguin adoptar mesures 
preventives de protecció. 
 
Com a novetat, aquest any el Departament ha ofert una predicció de 
superacions dels llindars als municipis i s’han realitzat preavisos d’incidència. 
Aquesta informació està basada en un model elaborat per la Universitat de 
Barcelona i pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental per facilitar que la població de risc adoptés les mesures de 
prevenció adients . De cara a la propera campanya, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat té la intenció d’oferir als mitjans de comunicació un producte per 
difondre la predicció de la situació de l’ozó, de manera similar a com es fa, per 
exemple, amb la dels índexs ultraviolats per a la protecció solar, o amb els 
allaus. 
 
 
L’ozó troposfèric 
 
L’ozó troposfèric és un contaminant secundari, és a dir, no emès directament 
per una font a l’atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions 
fotoquímiques, activades per la llum solar, entre contaminants primaris. 
Concretament, l’ozó es crea quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), 
emesos bàsicament per la indústria i el trànsit, compostos orgànics volàtils 
(COVs) i una radiació solar intensa durant un temps prou llarg. Els nivells 
d’aquest contaminant són molt variables d’un any a un altre perquè la seva 
formació està directament relacionada amb la meteorologia. Els anys amb més 
superacions són els de més calor i radiació solar. 
 
En funció de la concentració i la durada de l’episodi, l’ozó pot causar diferents 
efectes: tos, irritacions a la faringe, irritació al coll o als ulls, sensació de gola 
seca, disminució del rendiment, empitjorament de la funció pulmonar, 
cansament, mal de cap o decaiguda. Els símptomes varien en funció de cada 
persona. Les persones que poden resultar més afectades són els malalts de 
cor i de pulmó i, en segon lloc, els nens, els malalts, i la gent gran. Com a 
sistema de prevenció, cal evitar fer esforços a l’aire lliure durant les hores de 
més incidència de l’ozó, entre les 10 i les 16 hores (hora solar).  
 
21 de setembre de 2013 


