COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'EMERGÈNCIA DEL NEUCAT
S'actualitza la fase d'EMERGÈNCIA del Pla especial d'emergències per nevades a
Catalunya (NEUCAT).
Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya la temperatura està baixant i la neu
està agafant de manera generalitzada arreu del país excepte al litoral de Tarragona.
S'estan complint les previsions en quant a cotes i extensió. Hi ha previsió que s'allargui
segons el que estava previst. Es preveu que els gruixos puguin ser importants. Els més
rellevants de moment són:

Municipi
Comarca

Gruix (cm)

Artesa de Segre

Segrià

5

Sant boi de Llobregat

Baix Llobregat

1

Collbató

Baix Llobregat

3

Selva del Camp

Baix Camp

2

La llacuna

Anoia

5

Vallbona d'Anoia

Anoia

1

Vallès Occidental
Sabadell

2

Renfe informa que no hi ha incidències i FGC no té incidències a la línia del Vallès.
112 ha informat de 1237 expedients generats en aquest episodi.
El Servei Català de Trànsit informa de moltes carreteres afectades al territori. Consulteu el
seu web amb la última informació actualitzada.
De moment hi ha 137 municipis amb el seu pla d'emergència municipal activats a Catalunya.
Es mantenen els acords del consell assessor reunit ahir que són els següents:
- Restriccions de circulació de camions (més de 7,5 tones) a tot el territori.
- Suspensió transport escolar per avui a tot Catalunya
- Centres educatius romandran oberts en situació de no normalitat lectiva. Es demana no
substituir el transport escolar per mobilitat particular.
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- Es prioritzarà re-programació sanitària de pacients que no puguin arribar als centres
sanitaris o hospitalaris, per la nevada.
- Es recomana anul·lar activitats esportives i extraescolars
Enllaços per a la població
Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions per nevades a l'enllaç
http://interior.gencat.cat/nevades
Podeu consultar la possible afectació a la xarxa viària a:
https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=65f5ec22f305d277f665b043ce4b8d8a
&id=14205319#10/42.1140/2.1039

Consells per a transportistes
Tenint en compte la situació meteorològica, es demana al sector del transport que consulteu
l'evolució de les previsions meteorològiques per planificar l'itinerari, i que estigueu
contínuament informats de les restriccions a camions que es puguin produir, a través de la
web d'incidències viàries del Servei Català de Trànsit (http://cit.transit.gencat.cat).
En cas de neu o gel damunt la calçada en qualsevol fase d'activació del pla NEUCAT, els
vehicles de transport de mercaderies perilloses (ADR) de més de 7.500 kg de MMA o MMC
de les classes 1 (explosius) i 3 (inflamables), no poden circular i hauran d'estacionar de
forma segura fora de la via, fins que es garanteixi la seguretat de la circulació després de
l'actuació dels serveis de manteniment i conservació de les carreteres.
Per a conductors de vehicles pesants podeu consultar la informació específica a
http://bit.ly/2Fgz6h1
Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants.
S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de
la situació d'emergència.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el Terminal.
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