
'ozó troposfèric és un contaminant que a la superfície 
terrestre (troposfera) fa disminuir la qualitat de l'aire 
que respirem. També s'anomena ozó «dolent» per 

diferenciar-lo de la capa d'ozó (estratosfera) que ens 
protegeix de la radiació ultraviolada.

El contaminant més estès i que més està creixent

l

contaminació
per ozó troposfèric

D'on procedeix l'ozó?

Aquest contaminant no surt de les xeme-neies ni dels tubs d'escapament. Es forma a l'atmosfera a 

partir de reaccions químiques entre el diòxid de nitrogen (NO2) i els compostos orgànics volàtils 

(COVs), emesos principalment pel trànsit terrestre, marí-tim i la indústria. Afecta més a les àrees 

suburbanes i rurals, on es podria esperar un aire de millor qualitat, àrees que es troben a sotavent de 

les fonts d'e-missió d'aquests contaminants. L’ozó es genera principalment durant les primeres hores de 

la tarda i del vespre de primavera i estiu, quan les tem-peratures són més elevades, ja que la reacció de 

formació de l’ozó es catalitzada per la radiació solar.

L’Ozó a Catalunya

Les zones més afectades són la plana de Vic, el 

Prepirineu i el Camp de Tarragona. En els dos 

primers casos la contaminació és deguda a les 

emissions de l’àrea metropolitana de Barcelona, 

mentre que en el cas del Camp de Tarragona es 

tracta de les emissions de la petroquímica i el port de 

Tarragona.�

Concentració d’ozó a 
Catalunya durant l’any 2015

Durant el dia, la brisa marina arrossega cap a l'inte-

rior els contaminants precursors emesos per les 

ciutats, el trànsit costaner i la indústria, al llarg del 

mati s’activa la formació d'ozó, segons va ascendint 

els vessants. A la nit, la brisa de terra torna l'aire 

contaminat al mar, que al matí següent torna a en-

trar pel litoral arrossegant més precursors i acumu-

lant cada vegada més ozó, en cicles que poden durar 

uns quants dies.

Ozó i canvi climàtic

La tendència a l'alça de la contaminació per ozó a l'Europa 

mediterrània es relaciona amb la tendència a l'increment durant 

l'estiu de les temperatures mitjanes i de les situacions 

meteorològiques extremes (onades de calor), resultat del canvi 

climàtic. L’ozó té un potencial d’escalfament 25.000 vegades 

superior al diòxid de carboni (CO2); tot i això, al ser un 

contaminant de vida curta, la seva contribució al canvi climàtic és 

limitada.�

Contingut de la legislació 
catalana sobre l’ozó

L'article 16 de la Llei 34/2007 i  l'article 24.1 del Reial decret 
102/2011 van establir  l'obligació d'adoptar els Plans de millora de 
la qualitat de l'aire per complir els valors objectiu per a protegir la 

salut humana i la vegetació a partir del 2010. Aquests valors són 

menys estrictes que els recomanats per l’OMS.�

Contaminació punta Contaminació mitjana anual

Període 1 hora 8 hores

Nivell d'ozó (1) 240 (llindar d'alerta) 120 (valor objectiu) (2)

180 (llindar d'informació) 100 (guia de l'OMS)

Mesures Mesures d'urgència Mesures permanents

Plans Plans d'acció Plans de millora

(1) El nivell d'ozó s'expressa en micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire (g/m3)�

(2) No es pot superar més de 25 dies a l'any, com a mitjana de tres anys consecutius

Objectius per a protegir la salut davant de l'ozó

•  Quan s'arriba als llindars d'informació o d'alerta (nivell a 

partir del qual una exposició de breu durada suposa un 

risc per a la salut), l'Administració ha d'aplicar plans 

d'acció a curt termini i informar la població. �

1.  La Generalitat de Catalunya habilita la Campanya 

de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric entre els 

mesos de maig i setembre, quan es produeixen les 

concentracions més elevades d’ozó. �

2.  La informació es dóna a través de la web del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, de 

Twitter @mediambientcat i per correu electrònic 

als organismes públics (ens locals, consells 

comarcals, protecció Civil i centres d’emergència, ..) 

i a les entitats o particulars que ho hagin sol·licitat 

a vigilancia_ozo.tes@gencat.cat. Caldria amplificar 

la campanya per garantir que arriba al conjunt de 

la població a través dels mitjans de comunicació de 

masses, a les seccions de previsió d'El Temps dels 

telenotícies i dels programes de ràdio, per exemple.�

•  En superar-se els valors objectiu (nivell que haurà 

d'aconseguir-se en un moment determinat), 

l'Administració ha de posar en funcionament plans de 

millora de la qualitat de l'aire, elaborats prèviament, per 

a reduir la contaminació. A data del 2017, el Govern de 

Catalunya segueix sense elaborar els preceptius plans de 

millora de la qualitat de l’aire per a les zones afectades.



Pèrdues en 
productivitat del 
cultius 

Els nivells actuals de contaminació 

per ozó tenen una responsabilitat 

directa en la caiguda de la 

productivitat de cultius com les 

patates, els tomàquets, els cítrics, el 

meló, la síndria o el blat.  El descens 

en la producció pot arribar fins a un 

39%, causant importants pèrdues 

econòmiques1. 

n 3% de la població catalana, 230.000 
persones, viu en zones amb una alta 
concentració d’ozó, que supera els 

nivells legals. Si ens referim als nivells esta-
blerts per l'OMS sobre la protecció de la sa-
lut, gairebé tota la població catalana respira 
aire contaminat. L’ozó també afecta a l’agri-
cultura i els ecosistemes.

u

La mala qualitat de l'aire provoca greus problemes 
de salut i al creixement vegetatiu

Tipus d'efectes sobre la salut

L'ozó és un oxidant potent amb importants efectes respiratoris i 

cardiovasculars, , provoca alteracions cognitives semblants a l'Alzheimer i 

incrementa la mortalitat prematura  per malaltia pulmonar obstructiva 

crònica, diabetis i infart. Causa cada any 1.800 morts prematures a l’Estat 

espanyol.�

Cost econòmic dels efectes de l’ozó 
sobre la salut

Els nivells actuals de contaminació atmosfèrica tenen una responsabilitat 

directa sobre la despesa mèdica i de la seguretat social, ja que originen 

nombroses visites hospitalàries, una gran necessitat de medicació i baixes 

laborals. �

Efectes en la vegetació

L'ozó interfereix en els processos fotosintètics i metabòlics de la planta, i 

disminueix el creixement vegetal i la productivitat afectant les llavors, els 

fruits o els tubercles, que contindran una menor quantitat de nutrients 

(sucres, greixos, etc.).�

L’ozó provoca també envelliment en els fulles i canvis en la floració, 

fructificació i germinació. Igual com succedeix amb els altres éssers vius 

afectats per la contaminació, el debilitament de la planta la fa més 

vulnerable a malalties i plagues2.�

efectes de
l'ozó

L’increment dels nivells 
d’ozó fa perdre el «sex 
appeal» de les flors

Un nou estudi liderat pel Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) revela que 

allà on els canvis atmosfèrics estan fent augmentar 

els nivells d’ozó troposfèric, la fragància de les flors 

s’està apagant. Per una banda aquest fet provoca que 

les flors perdin la seva capacitat per atraure 

pol·linitzadors i vegin disminuït el seu èxit 

reproductiu. Per l’altre, perjudica les abelles i altres 

insectes que no localitzen el seu propi menjar.

Danys en les fulles 
provocats per l'ozó 



l trànsit motoritzat és el principal responsable de la 
contaminació de l'aire de les nostres ciutats i de la for-
mació d'ozó. A pesar de la crisi, el transport al nostre país 

ha crescut de manera desenfrenada, sobretot per l'ús del cotxe. 
 L'enorme construcció d'infraestructures dels últims anys ha 
potenciat aquesta situació.

e
El cotxe és la font més gran de 
contaminants precursors de l'ozó

Dècades de desastroses polítiques de transport i urbanisme han fomentat cada 
vegada més l'ús del cotxe: construcció de més i més carreteres, aparcaments i 

plans «renove» d'ajudes a la compra de vehicles (PIVE, PIMA Aire). Els problemes 

de congestió augmentaven i la resposta ha estat la construcció de més autovies, 

viaductes, túnels i el soterrament del transport públic amb grans inversions i 

encariment del seu preu. Un cercle viciós que ha portat més cotxes i 

contaminació a les nostres ciutats. Aquesta dinàmica està àmpliament 

estudiada, s'anomena: demanda induïda. �

El vehicle privat ocupa el 60-70% de l'espai públic comptant els carrils de 

circulació i els aparcaments en superfície. Xifres que mostren el domini absolut 
del cotxe a la nostra ciutat.�

Nous cotxes no asseguren millor aire

Hi ha hagut millores tecnològiques en els combustibles i en l'eficiència dels 

motors, però aquestes millores s'han vist sobrepassades per l'augment en la 
potència i mida dels vehicles (més consum de combustible i més emissions) i 
l’enorme increment de l'ús de l'automòbil: entre 1992 i 2007 el creixement del 

transport per carretera a l’Estat espanyol ha sigut d'un 68%. �

El NO2 i el frau dièsel 

El 80% de les d'emissions d'òxids de nitrogen del trànsit prové dels vehicles diè-
sel. Superen els límits legals de diòxid de nitrogen (NO2) que obliga Europa, el 

principal precursor de l'ozó troposfèric. �

El frau dièsel ha fet sortir a la llum 

que els nous vehicles dièsel emeten 

de 4 a 20 vegades més de NO2 del 

que obliga la llei. El frau dièsel ha 

estat el frau de les polítiques de 

“renovació” del parc de vehicles, que 

han estat part del problema de 

contaminació. La nova classificació 

d'etiquetes de la Direcció General de 

Trànsit (DGT) continua sense 

considerar les emissions reals dels 

vehicles, identifica com etiquetes 

“ambientals” afasfdasls altament 

contaminants dièsels Euro 4, 5 i 6. 

causes (I):
el transport

La solució no passa per renovar els vehicles sinó per reduir-los

La concentració de contaminants depèn de la densitat de vehicles per km² i de la composició del parc circulant (cal diferenciar del parc 

mòbil de vehicles). Barcelona per exemple, és la ciutat d'Europa amb més densitat de vehicles per km², més del doble que Madrid o 

València i més del triple que Londres o París. Cada dia hi circulen més d'un milió de vehicles amb una mitjana d'ocupació de 1,18 

persones/vehicle. Això fa que la capital catalana tingui el doble de pol·lució que ciutats com París o Londres. �

A més cal tenir en compte que les emissions reals dels vehicles depenen, per aquest ordre: combustible (dièsel emeten de 4 a 6 vegades 

més NO2 que els benzina), mida, potència del vehicle i, per últim, l'any de fabricació. �

Ports i aeroports

La combustió del fueloil i el querosè (els combustibles dels vaixells i els avions) provoca emissions de gasos nocius per a la salut com els 

òxids de nitrogen (NOx), monòxid de carboni (CO), diòxid de sofre (SO2) i partícules en suspensió (PM10, PM 2,5 i ultrafines que són 

altament cancerígenes).�

A ciutats com Barcelona i Tarragona, els ports són el segons focus d'emissions després del trànsit rodat de vehicles. Els bucs cremen 

un fueloil pesant que està prohibit en terra, amb 3.500 vegades més de contingut de sofre que el dièsel que utilitzen automòbils i 

camions. Un cop atracats han de canviar a un combustible de contingut inferior de sofre (0,10% en massa), però continuen cremant-ho 

per mantenir les seves instal·lacions actives, afectant especialment la salut de la població dels barris propers a les terminals. Un estudi 

recent ha demostrat que l'increment de concentracions es produeix a l'estiu, durant la temporada alta de creuers. �

�



es emissions industrials d’òxids de nitrogen (NOx) procedeixen majoritàriament dels processos 
de combustió, ja que durant el procés a elevades temperatures es genera aquest contaminant 
precursor de l’ozó. Alhora, aquest sector pot emetre compostos orgànics volàtils (COV), 

procedents de dissolvents o processos de fermentació, un altre dels precursors.

L
L'altra gran causa de la contaminació per ozó 
és el sector industrial

La seva part de responsabilitat

Els efectes dels contaminants industrials afecten més les zones pròximes a les 
indústries, tot i que, degut al moviment de l’aire aquests efectes també es 
poden donar en zones allunyades.�

•  Òxids de nitrogen (NOx): el 40% són emesos per la indústria, sobretot 
per les grans instal·lacions de combustió, que durant alguns anys 
(2000, 2002, 2004, 2005...) van superar, en conjunt, el sostre nacional 
d'emissió d'aquests cota-minants marcat per la llei.�

•  Compostos orgànics volàtils (COV): les emissions d'aquests gasos 
provenen de l'ús de dissolvents en instal·lacions industrials de 
diferent naturalesa, sobretot les de fabricació i ús de pintures, tintes, 
coles i adhesius. També cal destacar la contribució del sector ramader, 
concretament el porcí, ja que l’emmagatzematge del purí (mescla 
d’aigua, femta i orina) genera COV. Aquests compostos es generen 
alhora als abocadors, degut a la fermenta-ció de la matèria orgànica 
present als residus.

causes (II):
la indústria

Incineració de residus: l’atmosfera com un gran abocador

La incineració es caracteritza per ser un procés amb una baixa eficiència energètica, que genera una gran quantitat de tòxics i 

malbarata recursos escassos. Aquesta tècnica emet elevades quantitats de dioxines, metalls pesants i partícules, al tractar-se d’un 

procés de combustió també genera òxids de nitrogen.�

Cimenteres que incineren residus

Una de les greus problemàtiques associades a aquest sector és que les cimenteres no estan dissenyades per reduir la concentració 

de contaminants a la sortida de la xemeneia. �

Actualment a Catalunya hi ha 6 cimenteres que cremen residus per tal d’obtenir l’energia calorífica que requereixen. Incineren 

majoritàriament fangs de depuradores, farines càrnies, plàstics i residus urbans.�

La política d’incineració fa que aquestes empreses funcionin gràcies a subvencions encobertes, d’altra manera el procés no es sosté 

econòmicament.�

Petroquímica 

Al Camp de Tarragona es concentra una de les majors zones 

petroquímiques del sud d’Europa. Es tracta d’un conglomerat 

d’empreses que treballen amb una gran varietat de productes, 

l’emissió de diferents compostos químics incrementa el risc 

per les persones i el medi, ja que es dóna interacció entre ells. 

Els contaminants presents a la zona petroquímica són 

principalment de gasos de combustió (òxids de nitrogen i 

diòxid de carboni) i compostos orgànics volàtils.�

Segons l'estudi realitzat en 2014 per investigadors de la 

Universitat Politècnica de Catalunya3, destaquen les 

superacions d'emissions de diversos compostos químics, 

especialment d'1,3 butadiè i benzè en els municipis propers al 

complex petroquímic. Molts d'aquests contaminants no són 

analitzats ni en la freqüència ni en la ubicació adequades per 

la deficient xarxa de mesurament existent, i sobre alguns 

compostos ni tan sols existeix regulació ni control.



Canviar d'aires és a les teves mans!
Entra la web menyscotxesmessalut.org

i signa la petició

Reduir el trànsit motoritzat: 
tothom guanya

Cal recordar que el 45% de la població de Catalunya no té permís 
de conduir, el 54% en el cas de les dones.  En canvi, tothom som 

vianants, usuaris del transport públic i una gran part de la 

població, potencial usuària de la bicicleta.�

El canvi beneficia les nostres butxaques: el cost mitjà d'un vehicle 

està calculat en 54.108 euros al llarg de la seva vida útil. Si compa-

rem la despesa anual per persona per a 30 km diaris, el cost en 

vehicle privat  s'eleva mínim a 3.850 euros, enfront dels 950 euros 

en transport públic. La contaminació de l'aire té un cost sanitari 

valorat en  6.400 milions d'euros anuals a Catalunya segons 

l'Informe "Els beneficis per a la salut pública de la reducció de la 

contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona"3. �

Alemanya és una de les principals potències de la indústria del 

motor i al mateix temps, el major impulsor de les Zones de Baixes 

Emissions, a més de 70 de les seves ciutats. No ha deixat de vendre 

cotxes i treballa per protegir la salut de la seva població. Cal 

recordar a més que el transport públic i les flotes compartides 

generen el doble de llocs de treball per viatger/km que el transport 

privat i no són deslocalitzables.�

Reduir les emissions del 
transport marítim 

La solució més immediata per reduir la contaminació dels 

vaixells és exigir que utilitzin combustibles menys 
contaminants. És el que han fet els ports del Nord d'Europa 

amb l'establiment d'una Àrea de Control d'Emissions de Sofre 

(SECA, en anglès) que imposa un  límit màxim de  0,10% de 

sofre en massa al contingut de sofre dels combustibles marins 

des de gener del 2015 (en comparació al màxim de 3,5% que es 

permet en els ports de Catalunya). En tan sols un any 

d'aplicació, aquests ports han vist disminuir la seva 

contaminació en més del 50%4. �

Altres mesures que s'estan realitzant és l'aplicació d’impostos 
sobre les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) i l'electrificació 
de les terminals per la connexió dels vaixells a la xarxa 

elèctrica local quan estan atracats. Quant a l'impuls del Gas 

Natural Liquat (GNL) és una mesura de llarg termini, per a 

naus que es projectin construir en un futur. I sense una 

regulació  obligatòria no és creïble. 

n el cas de Barcelona cal reduir un 30% per 
complir la legalitat, per protegir la salut 
hauria de ser un 50%. e

Per combatre la contaminació cal reduir el nombre 
de vehicles que circula a les grans ciutats

Mesures d'èxit contra la contaminació 

Lisboa, Londres, Atenes, Milà, Estocolm, Berlín, Amsterdam, París, Rotterdam, Roma... més de 230 ciutats europees ja han aplicat 

mesures per reduir el trànsit amb resultats satisfactoris. �

La seva experiència demostra que no n'hi ha prou amb tenir un bon transport públic. Cal dificultar la circulació dels vehicles privats 
aplicant dues mesures: un Peatge de Congestió i una Zona de Baixa Emissió on es limiti l'accés als vehicles més contaminants, 

especialment els dièsel; i tenint en compte algunes excepcions com poden ser els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els 

transportistes o els serveis col·lectius com els taxis i els busos. �

A les grans ciutats catalanes, tal com va passar amb la Llei antitabac, fem tard. Són mesures poc populars que necessiten la 

determinació dels polítics per fer prevaldre la salut per damunt d'altres interessos i que, un cop aplicades, van guanyant 

progressivament l'acceptació social. �

Per això, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire ha impulsat una Campanya per demanar a l’Ajuntament de Barcelona que apliqui 

aquestes mesures per combatre la contaminació, el que reduiria la formació d'ozó a les zones del Vallès i de la Plana de Vic. 

alternatives (I):
 transport més sostenible

Estem preparats per aplicar aquestes mesures 

Fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) els problemes de transport públic i abandonament 

clamen al cel certament. Però dins de l'AMB i a les grans ciutats catalanes, hi ha un bon sistema de 
transport públic que pot multiplicar la seva capacitat actual i donar un servei competitiu amb 
inversions moderades. �

Per potenciar el transport públic cal treure espai al 
cotxe 

Aquestes mesures de restricció del vehicle privat han aconseguit reduir fins al 30% del trànsit diari i potenciar els 
modes més sostenibles en superfície (bici, transport públic i col·lectiu), en utilitzar l'espai actualment reservat pel 

cotxe i reorientar la prioritat de les polítiques i inversions a aquests modes. �

Han canviat el paradigma que va associar  el «progrés» al cotxe, fins a l'extrem de convertir-ho gairebé en una «necessitat» 

bàsica. Només cal visitar Copenhaguen, Berlín o Edimburg per constatar el contrari: les ciutats que progressen són ciutats amb 
menys cotxes. �

Tal com va passar amb la Llei antitabac, són mesures poc populars que necessiten la determinació dels polítics per fer prevaldre 

la salut per damunt d'altres interessos i que, un cop aplicades, van guanyant progressivament l'acceptació social. 



Substituir els dissolvents 
orgànics

Bona part de les emissions totals de compostos 

orgànics volàtils (COV), precursors de l'ozó, 

procedeixen de l'ús de dissolvents orgànics utilitzats 

en pintures, tintes, coles i adhesius, és essencial 

substituir-los per substàncies no tòxiques i sense 

emissions de COV.�

Les pintures i tintes a l'aigua, sense dissolvents 

orgànics, són la millor alternativa per a reduir les 

emissions de COV, a la indústria i a les nostres cases, 

i també per a evitar l'ús de substàncies tòxiques com 

el benzè, el toluè i el xilè, que s'estan utilitzant com a 

dissolvents.

a reduir la contaminació de la 
indústria, és necessari un canvi 
en el model productiu. El model 

actual híper-productivista és el 
causant d’una quantitat ingent de 
 contaminació i residus, amb un alt cost 
econòmic i energètic. Aquest canvi de 
model productiu ha d’anar lligat a un 
canvi en el model de consum.

P
Com reduir la contaminació de la indústria?

Decreixement

El nostre sistema de producció i consum se sosté gràcies a l’ús dels 

combustibles fòssils que fa que augmentin les necessitats i es 

generi el problema dels residus. En un planeta finit no té sentit 

actuar com si els recursos fossin il·limitats. En aquest context cal 

una transició energètica cap a fonts renovables i netes, alhora que 

un canvi radical en la política de gestió de residus orientada a la 

reducció i la reutilització (residu 0).�

Podem reduir el malbaratament i la contaminació aproximant 

l'economia al funcionament dels ecosistemes naturals, reduint el 

nostre consum de materials i energia (millorant també la seva 

eficiència) i recirculant els fluxos residuals generats segons la 

prioritat de les famoses 4R (reduir, reutilitzar, reparar i reciclar;  per 

aquest ordre). Per exemple, en el cas de la incineració si es reciclen 

els residus s’estalvia entre 3 i 5 cops l’energia que es produeix en 

cremar-los.

alternatives (II):

producció industrial

Mesures immediates per reduir les 
emissions

Les indústries metal·lúrgiques, de materials de construcció i 

químiques poden rebaixar les emissions de contaminants 

precursors de l'ozó utilitzant combustibles més nets, aplicant les 

millors tècniques disponibles, evitant les fugues accidentals i 

filtrant les emissions gasoses. �

Amb l'aprovació en 1996 de la Directiva de Prevenció i Control 

Integrats de la Contaminació (IPPC) es va posar en marxa un procés 

d'adopció de les millors tècniques disponibles en la indústria, per a 

reduir el seu impacte en l'aire i l'aigua.�

D’altra banda a Catalunya no existeix normativa relativa a la 

contaminació odorífera, ja que l’avantprojecte va quedar parat 

l’any 2005. Dins els compostos odorífers es troben els COV 

precursors de l’ozó. Molts dels compostos odorífers són tòxics per a 

les persones i el medi, és necessari que aquesta normativa s’aprovi 

per poder gaudir d’un medi net.�

Energies renovables i estalvi 
energètic

Actualment a Catalunya es genera el 47 % de l’energia elèctrica a 

les centrals nuclears, el 41 % mitjançant processos de combustió i el 

12 % a partir de fonts renovables (Institut Català de l’Energia). Cal 

una aposta a les renovables alhora que  en un planeta limitat i finit 

són essencials l'estalvi i l'eficiència energètica, reduint el consum 

d'electricitat i calor. �

Fonts d’energia elèctrica a 
Catalunya, l’any 2012. 
  Font: ICAEN



APTOR és un projecte de col·laboració finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 
2020 de la Unió Europea on participen 8 socis, ONG ambientals i centres d'investigació, 
procedents d'Espanya, Itàlia, Àustria i França.C

Col·laboració europea per lluitar contra 
la contaminació per ozó troposfèric

El projecte

La contaminació de l'aire és el problema mediambiental que més preocupa la 

ciutadania europea. És responsable de 400.000 morts prematures a Europa 

cada any, i provoca danys importants a l'agricultura i al nostre entorn 

natural. Els costos relacionats amb la salut s'estimen entre 300 a 900 mil 

milions d'euros cada any. �

CAPTOR es dirigeix al problema general de la contaminació de l'aire a través 

del seguiment específic de l'ozó troposfèric, un dels contaminants que més 

està creixent a l'Europa meridional. �

El projecte
CAPTOR

Accions 

Mitjançant la col·laboració estreta entre la ciutadania i els científics es crearà una xarxa de 

comunitats locals en tres regions europees afectades per aquest contaminant per tal de 

controlar i fer front a la contaminació per ozó a Europa.�

Els principals objectius: �

•  Campanyes ciutadanes de mesurament d'ozó troposfèric amb sensors de baix cost i 

dades amb valor científic en tres regions europees (Estat espanyol, Itàlia i Àustria). �

•  Augmentar la consciència, aprenentatge i col·laboració entre agents involucrats 

sobre el problema de l'ozó i les possibles solucions.�

•  Enfortir a la ciutadania per promoure canvis conductuals i polítics necessaris per 

fer front al problema.�

Campanya ciutadana de mesurament d'ozó 
troposfèric a Catalunya

La Campanya es dur a terme amb 20 voluntaris i voluntàries que viuen a una de les zones 

més afectades per aquest contaminant a Catalunya, a les comarques del Barcelonès, els dos 

Vallès, el Maresme i Osona. 

Els participants instal·len els sensors a les seves cases durant els 

períodes d'estiu, quan aquest contaminant assoleix les 

concentracions màximes a Europa. �

D'aquesta manera les comunitats afectades poden conèixer les 

dades directament,  monitoritzar l’evolució dels episodis de 

contaminació per ozó, i alhora, s’incentiva la mobilització 

ciutadana. �

El pla compta amb la col·laboració de les agències nacionals de 

qualitat de l’aire atès que per garantir la qualitat de les dades dels 

sensors cal comparar i calibrar-los prèviament a les estacions de 

monitoratge oficials. �

Participació ciutadana 

Dins el projecte és de vital importància la creació d’eines de 

comunicació, d’aprenentatge i de col·laboració per establir 

aliances i estimular la recerca de solucions. �

airACT.org �
Aplicació web que informa la població de la qualitat de l'aire en 

temps i lloc real dels principals contaminants (NO2, PM10, PM2,5, 

O3, SO2). Recull i processament de les dades de les estacions de 

referència oficials per tal de proporcionar informació com-

prensible i útil per als ciutadans en termes d'efectes sobre la salut i 

el compliment legal de la legislació europea, en quatre colors.�

captorAIR.org�
Aplicació web que informa la població de les dades de 

mesurament d'ozó recollides pels nodes dels sensors instal·lats a 

les cases dels voluntaris i voluntàries del projecte CAPTOR.�

#CanviemdAires�
Plataforma web interactiva que permet mostrar les nombroses 

iniciatives de la ciutadania per combatre la contaminació de l'aire. 

És també una eina col·laborativa que ajuda a compartir 

experiències i establir contactes per noves idees.�

Mobilització ciutadana

A través de campanyes de sensibilització, jornades i activitats de 

carrer al llarg del projecte es promourà la sensibilització sobre el 

problema i l'articulació dels diferents agents per generar propostes 

de solucions.

Informar-se: www.captor-project.eu/ca
Segueix-nos en: @captor_air 

�

CAPTOR és un projecte de #CitizenScience sobre la contaminació per ozó a Europa


