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La Generalitat dona per tancat l’episodi d’alta 
contaminació per partícules a tot el territori 
català 
 

 Es preveu que la intrusió de pols d’origen africà es retiri durant les propers 
hores 

 
El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha donat per tancat avui 
l’episodi ambiental per contaminació 
de partícules en suspensió PM10, que 
es va iniciar el passat 6 de març. Es 
preveu que la intrusió de pols d’origen 
africà es retiri durant les properes 
hores. Així mateix, els nivells de PM10 
estan disminuint a totes les estacions 

de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i 
actualment estan per sota dels valors establerts per la legislació. 
 
Així doncs, d’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de 
contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es 
donen les condicions per a la desactivació de l’episodi ambiental per contaminació 
de PM10 a tot Catalunya, atès que:  

 Durant el dia d’ahir no es va superar el valor de 50 μg/m³ de mitjana diària a 
cap de les estacions integrada a la XVPCA.  

 La previsió a 24 hores indica que no es preveuen superacions del valor diari 
de 50 μg/m³ durant el dia d’avui  

 
El 2021 s’han declarat dos episodis ambientals per contaminació de partícules 
PM10. El primer es va declarar del 23 al 25 de febrer i els dies posteriors es van 
mantenir els avisos preventius i, aquest últim es va activar aquest dissabte passat.  
 
Es poden consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real a través de 
l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat o de l’entorn web d’informació de 
les dades de qualitat de l’aire.  

 
8 de març de 2021 

http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/episodis_ambientals/informe_nivells.pdf
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/
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