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El Servei Català de Trànsit (SCT)
demana precaució per l’episodi
generalitzat de pluges
A causa de les previsions de pluges generalitzades
durant les properes hores i que s’intensificaran a les
comarques del litoral, prelitoral i Pirineu Occidental,
l’SCT demana extremar la prudència a l'hora de conduir,
encara que es realitzin desplaçaments curts. Protecció
Civil de la Generalitat (DGPC) manté activat el Pla
Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya
INUNCAT en fase d’alerta.

Els principals consells que s’han de tenir en compte en cas de pluja són els
següents:
• Reduir la velocitat ja que la calçada està molla i augmenta el perill
d’accident.
• Augmentar la distància de seguretat per tenir més espai de frenada.
• En cas de patir aiguaplaning: no s’ha de frenar ni accelerar, la millor
solució per no trobar-s’hi és moderar la velocitat.
• Frenar amb suavitat i antelació per no bloquejar les rodes.
• En cas d’haver de travessar un bassal gran: circular amb primera,
lentament i un cop passat comprovar l’eficàcia dels frens.
• En cas de pluja torrencial: cal estacionar amb un lloc segur i mantenir
encesos els llums.

Si us sorprèn el temporal a l’exterior o dins del cotxe
• Allunyeu-vos de les rieres, els torrents o les zones que es poden
inundar, i no hi estacioneu el vehicle.
• No us quedeu observant en punts pròxims a lleres, ponts i viaductes.
Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT
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• No travesseu cap riu, riera o zona inundada ni a peu ni amb cotxe; fins i
tot dins del cotxe podeu ser arrossegats amb facilitat amb poca alçada
d’aigua.
• Utilitzeu preferentment les rutes principals i les autopistes, moderant la
velocitat.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la predicció per les properes
hores indica que les precipitacions continuaran afectant a molts punts del país i
seran en forma de xàfec i tempesta, que localment podran ser fortes,
especialment a la meitat est del país i al sector nord del litoral i prelitoral de
Tarragona. Aquestes tempestes també podran anar puntualment
acompanyades de calamarsa o pedra i amb fortes ratxes de vent. A la nit, les
pluges aniran desapareixent pel sector central del litoral i del prelitoral.

INFORMACIÓ DE L’ESTAT DEL TRÀNSIT PER ALS USUARIS

•
•
•
•
•
•

Telèfon d’informació ciutadana: 012
Web del Servei Català de Trànsit: www.gencat.cat/transit
Twitter: @transit
Portal de la mobilitat: www.mobilitat.net
Telèfon mòbil amb tecnologia wap: http:/wap.gencat.cat/transit
Cròniques radiofòniques

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT
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