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Informe relatiu als nivells de NO2 enregistrats a Catalunya entre el 17 i 20 de març 
de 2017 
 
 

• ANÀLISI DE LA QUALITAT DE L’AIRE 
 

Criteris d’avís preventiu/declaració d’episodi ambiental per contaminació de NO2 i PM10 

 

 Avís preventiu Declaració  

NO2 

 
• Quan en més d’una estació de la ZPE, els nivells 
de contaminació pel NO2 superin el valor de 
160µg/m³, de mitjana en una hora. (Per a la resta 
de Catalunya, avaluar en cada cas), i 
 
• Quan la previsió a 24 hores no indiqui una millora 
en els nivells 
 

• Quan en més d’una estació de la ZPE, els nivells de 
NO2 siguin superiors al valor límit horari de 200µg/m³ i 
la previsió a 24 hores no indiqui una millora en els 
nivells. (Per a la resta de Catalunya, avaluar en cada 
cas), o 
 
• Quan una altra situació justificada ho requereixi 

 
El valor límit horari per a la protecció de la salut humana respecte al contaminant NO2 definit al 
Reial decret 102/2011, de 28 de gener, estableix que no es pot superar el valor de 200µg/m3 en 
més de 18 ocasions per any. 
 

 Base temporal Valor 

Valor límit horari per a la protecció de 

la salut humana 
1 hora 

200 µg/m³ de NO2 

no es podrà superar més de 18 
ocasions per any 

Valor límit anual per a la protecció de 

la salut humana 
1 any civil 40 µg/m³ de NO2 

 

Superacions del 160µg/m³ de diòxid de nitrogen (NO2): 

 
Avui, dia 20 de març de 2017, s’han produït dues superacions del 160µg/m³ de diòxid de nitrogen 
(NO2) als punts de mesuraments següents:  
 

Estació Paràmetre Unitats Valor Data Hora final 

Barcelona (Eixample)                     NO2 µg/m³ 166 20/03/2017 11:00 

Barcelona (Gràcia-St.Gervasi)                    NO2 µg/m³ 170 20/03/2017 11:00 

Dades actualitzades fins les 12 hores. 
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Evolució gràfica de les dades 10-minutals dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2) mesurats a les 

estacions de la zona de protecció especial (ZPE): 

 

A continuació es mostra l’evolució gràfica dels nivells 10-minutals de NO2 en µg/m³ de les 
estacions de la ZQA 1 i 2 (Àrea de Barcelona i Vallès-Baix Llobregat) des del dia 17 al dia 20 de 
març de 2017 (fins a les 12 hores): 

 

• PRONÒSTIC DELS MODELS DE CONTAMINACIÓ 
 

Segons es model de contaminació Caliope (BSC), els nivells de contaminació per diòxid de 
nitrogen moderats a la ZQA 1 i 2, durant les pròximes 24 hores, assolint nivells màxims de 160-
200µg/m³. La sortida del model per demà no està disponible. 
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Segons el model Aramis (Universitat de Barcelona), els nivells de contaminació per diòxid de 
nitrogen moderats a la ZQA 1 i 2, durant les pròximes 48 hores, amb nivells màxims de 130-
160µg/m³ per avui i de 100-130µg/m³ per demà. 

 
 

• SITUACIÓ METEOROLÒGICA 
 
 
La situació pel dia d’avui i demà, d’acord amb l’informe del Meteocat serà: 
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• CONCLUSIONS 
 
Atès que: 
 

- Els nivells de contaminació pel diòxid de nitrogen (NO2) han superat el valor de 160µg/m³ 
de mitjana en una hora en més d’una estació de la ZPE. 

- La previsió meteorològica a 24 hores indica que les condicions de dispersió no milloraran. 
 
Es donen les condicions per l’activació de l’avís preventiu per contaminació de NO2. 
 

 
Secció d’Immissions 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
 
Barcelona, 20 de març de 2017 


