PROFESIONALES DEL FRIO

Madrid, 03 de Enero de 2021.
CIRCULAR Nº 003/01 -2021

COMUNICADO DE ACTUALIZACIÓN NEUCAT
De acuerdo con la última previsión emitida por el Servicio Meteorológico de Cataluña, se
añade la comarca del Maresme en las comarcas posiblemente afectadas por el episodio de
nevadas previsto para la próxima madrugada. El umbral representativo que se puede
superar es de espesor> = 0cm cotas> 200 metros. La distribución geográfica del fenómeno se
prevé de carácter local (afectación de menos del 30% de la zona avisada). Se prevé que las
precipitaciones sean débiles y dispersas.
Consejos para transportistas:
Teniendo en cuenta la situación meteorológica, se pide al sector del transporte que consulte
la evolución de las previsiones meteorológicas para planificar el itinerario, y que esté
continuamente informados de las restricciones a camiones que se puedan producir, a través
de la web de incidencias viarias del Servicio Catalán de Tráfico:
http://cit.transit.gencat.cat.
Para conductores de vehículos pesados puede consultar la información específica a:
http://bit.ly/2Fgz6h1

Esperamos sea de utilidad.
Saludos cordiales.
ATFRIE.

YMA
Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de A.T.F.R.I.E.
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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.
D'acord amb les darrera previsió emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya, s'afegeix la
comarca del Maresme a les comarques possiblement afectades per l'episodi de nevades
previst per la propera matinada. El llindar representatiu que es pot superar és de gruix >
=0cm a cotes >200 metres. La distribució geogràfica del fenomen es preveu de caràcter local
(afectació de menys del 30% de la zona avisada). Es preveu que les precipitacions siguin
febles i disperses.
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
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).
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, dissabte 2 gener 2021
12:00h
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S'adjunten a continuació els mapes de risc per aquest episodi.

Mapa Risc - Meteor:Neu(Data Emissió: 02/01/2021 09:30)
Dia: 02/01/2021
Neu(De 18 a 24 hores)

Dia: 03/01/2021
Neu(De 0 a 6 hores)
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