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MESURA

Reducci� de la velocitat de circulaci� dels vehicles per a les vies 

d�alta capacitat dins l��mbit de Zona de Qualitat de l�Aire 2.  

QUI APLICA LA MESURA

Generalitat de Catalunya 

COMENTARI

At�s que el tr�nsit en base a motors de combusti� de 

combustibles f�ssils es considera el principal causant 

de la contaminaci! per PM-10 i di�xid de nitrogen, la 

mesura m"s efectiva seria reduir la velocitat a 80 

km/h.  Per aix�, per exemple, caldr# senyalitzaci! amb 

panells a les entrades de la zona 2 de la C-17 i de l�AP-

7, aix$ com en aquelles altres vies amb limitaci! de 

velocitat de circulaci! superior a 80 km/h. En tota la 

Zona 2 no es podr# superar els 80 km/h en cas 

d�episodi.
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MESURA

Limitar la circulaci� dels vehicles m�s contaminants  

QUI APLICA LA MESURA

Generalitat de Catalunya 

COMENTARI

A les carreteres d�alta capacitat a les que 

s�n de titularitat de la Generalitat o de 

l�Estat, quan entri en vigor la restricci�.

QUI APLICA LA MESURA

Ajuntaments 

COMENTARI

A la xarxa de vies urbanes quan entri en 

vigor la restricci�.
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MESURA

Control de les activitats industrials potencialment contaminadores

QUI APLICA LA MESURA

Generalitat de Catalunya 

COMENTARI

Les de l�annex 1. Creaci� 

d�una relaci� d�activitats per 

municipi que formin part 

d�aquest annex i 

comunicaci� del protocol i 

dels avisos fets al municipi.

QUI APLICA LA MESURA

Ajuntaments 

COMENTARI

Les de l�annex 2  i 3. Creaci� 

d�una relaci� d�activitats 

per municipi que formin 

part d�aquests annexos i 

comunicaci� del protocol i 

dels avisos fets a la 

Generalitat.
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MESURA

Control de les obres p�bliques

QUI APLICA LA MESURA

Ajuntaments

COMENTARI

El servei municipal responsable de les obres p�bliques 

haur! de vetllar pel control de les activitats que 

generin pols. En el manteniment dels camins de terra, 

que s�n transitats per vehicles, procurar l��s de 

materials reciclats que no generin molta pols. Intentar 

evitar fer les  operacions de reasfaltat de carrers en els 

dies en qu! la qualitat de l�aire empitjora.

En el cas que alguna altra administraci" estigui duent 

alguna obra p�blica en l�"mbit de la zona 2 es vetllar" 

per l�esmentat control des de l�administraci� actuant.
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MESURA

Control de les obres privades que generin pols

QUI APLICA LA MESURA

Ajuntaments

COMENTARI

El servei municipal responsable del control 

d�obres particulars haur� de vetllar pel 

control de les activitats que generin pols.

En el cas que alguna altra administraci� 

estigui duent alguna obra d�edificaci! dins 

l��mbit de la zona 2 es vetllar� per 

l�esmentat control des de l�administraci! 

actuant.
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ESURA

Reg dels vials m�s transitats dins el per�metre urb�

QUI APLICA LA MESURA

Ajuntaments

COMENTARI

Cada municipi, en funci� de les seves 

possibilitats, determinar! quins carrers 

s�hauran de regar, tenint com a refer�ncia 

aquells que siguin m!s transitats. L�hora 

preferent de reg ser! entre les 2 i les 4 de 

la matinada.

QUI APLICA LA MESURA

Generalitat de Catalunya

COMENTARI

En el cas que alguna d�aquestes vies urbanes 

sigui de titularitat d�una altra administraci" 

(Generalitat, Diputaci�...), aquesta ser! la 

responsable del reg tot i que es podr! 

conveniar qui ho duu a terme.
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ESURA

Limitar l��s de bufadors en la neteja de carrers i espais verds

QUI APLICA LA MESURA

Ajuntaments

COMENTARI

Evitar que els operaris municipals i el de les 

concessions de neteja vi!ria i de 

manteniment dels espais verds utilitzin 

bufadors en cas d�episodi.
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ESURA

Evitar la crema de biomassa

QUI APLICA LA MESURA

Generalitat de Catalunya i Ajuntaments

COMENTARI

Es produeix una certa contradicci� entre el 

per�ode de l�any en qu� s�autoritza la crema 

de rostolls, els mesos d�hivern, amb l��poca 

en qu! se sol superar m"s vegades els l�mits 

de part�cules. A l�hora de donar permisos 

s�haur! de tenir present l�estat de la 

qualitat de l�aire. 
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ESURA

Evitar llaurar i adobar els camps de conreu

QUI APLICA LA MESURA

Ajuntaments

COMENTARI

Els treballs agr�coles d�adob i de llaurat s�n 

fonts generadores de part�cules. Caldria 

avan!ar en l�adopci� d�altres sistemes 

d�adobar la terra, com la infiltraci�. DARP: 

normativa relacionada.
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MESURA

Informaci� a la poblaci� i especialment als grups poblacionals m�s 

vulnerables 

QUI APLICA LA MESURA

Ajuntaments

COMENTARI

Dissenyar un pla de comunicaci� al conjunt de la poblaci� en el cas de declarar-se per part de 

la Generalitat una situaci� d�episodi de contaminaci� atmosf�rica. I un protocol de 

comunicaci� m!s espec"fic per a aquells  col·lectius m!s sensibles (infants, gent gran, poblaci� 

afectada de malalties respirat#ries...). 


