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AVÍS DE SITUACIÓ DE RISC DE CONTAMINACIÓ PER PARTÍCULES EN 
SUSPENSIÓ PM10 
 

A partir de la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del 
Servei de Vigilància i Control de l’Aire, us comuniquem que avui hi ha un avís preventiu de 
contaminació per partícules en suspensió PM10 afectant a tot el territori català. 
 
Atenent els nivells de partícules PM10 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) i les previsions dels models de dispersió 
de contaminants a 24hores, la Direcció General de Qualitat Ambiental emet un avís 
preventiu de contaminació atmosfèrica per PM10.  
 
El seguiment de l’evolució de l’avís es realitzarà diàriament amb la informació que 
proporcionen els models de dispersió de contaminants a 24hores. 
 
Us fem arribar les següents recomanacions per reduir les emissions: 
 

• Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats 
pel trànsit. 

• Utilitzar el transport públic. 
• Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a 

distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, 
treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…) 

• Utilitzar el cotxe compartit 
• Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el 

fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.) 
• En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions 

més baixes. 
• Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles 

o de jardineria. 
 
 
Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups vinculats. 

La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense 
necessitat d’una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabi el període 
especificat; sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova comunicació. 

Cal recordar que l'avís no comporta l'activació de cap pla d'emergència. 
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