
COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DEL NEUCAT EN PREALERTA 

S'actualitza la situació PREALERTA del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya 
(NEUCAT) d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya
i per les afectacions que se'n poden derivar.

Avui a les 12:45h s'ha reunit el Comitè Tècnic del pla NEUCAT. Es manté la previsió meteorològica,
emesa en el comunicat anterior.

Es demana als consells comarcals que en funció de l'evolució de l'episodi demà al matí valorin la
possible afectació a les rutes escolars i que ho comuniquin al CECAT.

Informació i afectacions per als transportistes:

Atès que a partir de les 20 h d'avui es poden veure afectats per la neu eixos viaris importants, el
Servei Català de Trànsit ha previst que és molt probable que es duguin a terme restriccions de la
circulació de vehicles pesants de transport de mercaderies de 7.500 Kg.
Les vies de la xarxa principal on probablement s'aplicaran aquestes restriccions seran:
AP-2 l'Albi - Vinaixa
A-2 Panadella - Bruc
C-16 Manresa - Túnel del Cadí
C-17 la Garriga - Ripoll
C-25 tota la via
C-37 Túnels de Bracons

La previsió d'aquesta afectació és d'unes 12 h des del vespre d'avui dilluns fins el migdia de demà
dimarts.

 que estigueu contínuamentEl Servei Català de Trànsit demana la màxima col·laboració i prevenció i
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
Per a conductors de vehicles pesants podeu consultar la informació específica a http://bit.ly/2Fgz6h1

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 meteorològic
especificat; sempre i quan no s'actualitzi la informació amb una nova comunicació.
Cal recordar que la situació de Prealerta no comporta l'activació del Pla.
Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants.

Barcelona, dilluns 19 març 2018  
14:06h
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