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Informe 

Avaluació de l'impacte en la salut de la població d'Alcover 
per l'exposició a ozó 

Sol·licitant 

Ajuntament d'Alcover 

Antecedents 

Es disposa de les dades deis nivells d'ozó de l'estació de la Xarxa de Vigilancia i Previsió de la 
Contaminació Atmosférica (XVPCA) del Departament de Territori i Sostenibilitat a Alcover. 

Existeix metodologia per calcular !'impacte en la mortalitat i la morbiditat de les poblacions 
exposades a contaminants atmosférics com és el cas de l'ozó. 

Fonaments 

Conceptes generics i legislació 

L'ozó és un gas incolor, invisible i d'olor agradable. La molécula d'ozó esta formada per 3 atoms 
d'oxigen (03), a diferencia de la de l'oxlgen que respirem, que esta formada per 2 atoms (02). 

L'ozó troposféric s'acumula entre el nivell del mar i 10.000 metres d'al�ada (la troposfera) i no s'ha 
de confondre amb la capa d'ozó que es traba de forma natural a més altitud a !'estratosfera i que 
és beneficiosa per qué protegeix de la radiació solar ultraviolada. 

L'ozó troposféric és un contaminant secundan, és a dir, no hi ha cap focus que emeti aquest gas, 
sinó que es forma a partir d'altres substancies, els anomenats precursors, entre els quals 
destaquen els óxids de nitrogen, els compostos organics volatils i el monóxid de carboni, els quals 
en presencia de radiació solar intensa i de temperatura elevada afavoreixen la formació del 
contaminan t. 

Les principals fonts d'emissió deis precursors d'ozó són el transit, els processos de combustió en 
la producció d'energia i les activitats industrials, la utilització de dissolvents, la crema de biomassa 
i algunes practiques en !'agricultura. 

La formació d'ozó depén en gran mesura de la radiació solar i de la temperatura ambient, essent 
més elevada al migdia i a la tarda i a la primavera i a l'estiu. Altres variables meteorológiques com 
la presencia de núvols o la velocitat elevada del vent poden afavorir la dispersió de contaminants, i 
per tant, condicionar els nivells d'ozó. 

Els fenómens de transport que tenen lloc a l'atmosfera són els responsables que l'ozó i que els 
seus precursors viatgin cap a !'interior seguint les valls o essent retinguts per les muntanyes. A la 
canea mediterrania durant els mesas calids, el fenomen de transport més important són les brises 
d'origen térmic, especialment la marinada. 




















