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  � Nota de premsa � 
  10/08/2012 

 

L’SCT recomana evitar 
desplaçaments innecessaris les hores 

de més sol durant l’onada de calor 
 

 
Davant l’onada de calor i l’activació de la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil de 
Catalunya PROCICAT, el Servei Català de Trànsit (SCT), recomana evitar 
desplaçaments innecessaris les hores de més sol. A més, l’SCT aconsella als 
usuaris: 

 

• si es preveuen trajectes llargs o amb possibles retencions, portar aigua o 
begudes refrescants per poder hidratar-se; 
 

• a l’interior del vehicle, connectar els sistemes de climatització per evitar cops 
de calor; 

 
• no menjar de forma copiosa ni consumir begudes alcohòliques si s’ha de 

conduir;  
 

• en cas d’estacionament, no deixar mai els infants sols dins del vehicle i, en el 
cas dels animals de companyia, que tinguin ventilació; 

 

• no tirar burilles per la finestra per evitar el risc d’incendi. Recordem que 
llançar a la via o als seus voltants objectes que puguin produir incendis, 
accidents de circulació o obstaculitzar la lliure circulació està tipificat com a 
infracció al Reglament de Circulació, a l’article 6 apartat G; 

 

• revisar l’equipament del vehicle abans d’iniciar un trajecte, atès que les 
condicions tècniques poden veure’s afectades per les elevades temperatures; 

 

• i en relació amb la mobilitat de l’estiu, recordem que no s’ha d’abaixar la 
guàrdia durant els trajectes curts, perquè poden ser tan perillosos com el 
viatge principal 

 
 
L’SCT recorda que, des d’ahir dijous i fins dissabte, està previst que hi hagi un 
augment important de les temperatures a tot Catalunya, sobretot a l’interior i a les 
comarques del sud. Les zones més afectades seran les següents:  
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Catalunya Central: Anoia, Bages, Osona i Solsonès,  
Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell 
Alt Pirineu i Aran: Pallars Jussà 
Tarragona: Conca de Barberà i Priorat  
Terres de l’Ebre: Ribera d’Ebre i Terra Alta 
 
Convé destacar també que a través dels panells de missatgeria variable de l’SCT 
disposats a la xarxa viària catalana s’alerta als conductors de l’elevat risc d’incendi 
durant aquests dies d’onada de calor i que cal que extremin la prudència i no 
realitzin accions que poden suposar un perill com llençar per la finestra burilles 
enceses o llumins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest missatge estarà disposat en els panells fins aquest diumenge 12 d’agost, 
sempre i quant no es requereixi l’ús d’aquests per a la gestió d’incidències viàries.   
 
Per tot això, l’SCT demana molta precaució a la carretera. Així mateix, si es tenen 
dubtes o consultes relacionades amb la salut recordem que els usuaris es poden 
posar en contacte amb Sanitat Respon, el 061. D’altra banda, si es tracta d’una 
emergència poden trucar al 112.  


