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.
Es preveu un episodi de precipitacions en forma de neu que s'iniciarà aquest migdia i sobretot al vespre
a demarcacions de Girona (Ripollès, Garrotxa i Selva) de la Catalunya Central (Bages, Berguedà,
Osona i Moianès) i la comarca del Vallès Oriental i Occidental. El llindar que es pot superar és >5cm a
cotes superiors a 700 metres. La cota de neu pot baixar localment fins als 400 metres.
De cara a la propera matinada i amb baixa probabilitat, pot caure alguna enfarinada de caràcter local a
les comarques de Bages, Moianès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia, Conca de Barberà, Alt
Camp i Baix Penedès. El llindar que es pot superar és 2 cm a cotes superiors a 500 metres i de manera
excepcional podria arribar als 400 metres.

Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions per nevades a l'enllaç
http://interior.gencat.cat/nevades
Per a conductors de vehicles pesants podeu consultar la informació específica a
http://bit.ly/2Fgz6h1
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
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.
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Mapa Risc - Meteor:Neu(Data Emissió: 01/02/2018 08:50)

Dia: 01/02/2018 00:00
De 12 a 18 hores

De 18 a 24 hores

Dia: 02/02/2018 00:00
De 0 a 6 hores
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De 6 a 12 hores
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