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Superacions enregistrades fins a les 13h (20/02/2022) 

 

Zona de 

qualitat de 

l’aire 

Punt de 

mesurament 

Tipus de 

llindar 

superat 

Nombre 

d’hores 

Hora d’inici 

(UTC*) 

Màxim 

horari 

(µg/m3) 

Camp de 
Tarragona 

Constantí 
(Gaudí) 

Informació 1h 11h 182 

*Hora local hivern: UTC + 01:00 h 
*Hora local estiu: UTC + 02:00 h 

 

Evolució dels nivells d’ozó en les properes hores:  

 
Es preveu que els nivells al Camp de Tarragona es poden mantenir moderats durant les 
properes hores. 

 

Recomanacions en cas de superació  
 

D'acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura 
preventiva cal adoptar les mesures que s’indiquen a continuació.

 Llindar d’informació 180 µg/m3 

En cas que se superi el llindar d’informació, la població més vulnerable ha de reduir 

l’exercici físic intens, especialment a l’exterior. Es considera població vulnerable les 

persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en 

edat preescolar i les dones embarassades. Per aquest motiu, cal que recomaneu als 

centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que 

organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del vostre municipi, que 

redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos a l'aire lliure durant el 

període de superació del llindar d’informació d’ozó en aquest municipi. 

  

 

Avís de superació del llindar d’informació i/o alerta 

a la població 
Vigilància dels nivells d’ozó troposfèric 
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 Llindar d’alerta 240 µg/m3 

En cas que se superi el llindar d’alerta, l’Agència de Salut Pública de Catalunya recomana 

que la població més vulnerable eviti l’exercici físic intens, especialment a l’exterior, i que la 

població general redueixi l’exercici físic intens, també especialment a l’exterior. Per aquest 

motiu, cal que recomaneu als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les 

persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats 

esportives del vostre municipi, que evitin o redueixin les activitats que suposin esforços 

corporals intensos a l'aire lliure durant el període de superació del llindar d’alerta d’ozó en 

aquest municipi. 

Per a més informació 

 

 

 

 

Avís legal: D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de 
les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) 
i també que no es contradigui amb una llicència específica.  
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Sobre la teva salut 

 

Canal Salut: canalsalut.gencat.cat 

 

 

Sobre l’estat de la qualitat de l’aire 

 

Servei de Vigilància i Control de l’Aire 
Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic 

 93 304 67 00 (de dilluns a divendres) 

 avisoscontaminacio.accioclimatica@gencat.cat 

@accioclimatica - #ozóCAT 

 mediambient.gencat.cat/campanyaozo 

 App aire.cat 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
mailto:avisoscontaminacio.accioclimatica@gencat.cat
mailto:avisoscontaminacio.accioclimatica@gencat.cat

