
 

 

 
JOSEP COLELL VOLTAS SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR 
DEL VALLES 
 
CERTIFICA  
 
Que d’acord amb l’informe emes per la tècnica de medi ambient i 
mobilitat de l’Ajuntament  les incidències meteorològiques a la vila de 
Castellar del Vallès i les afectacions de la nevada dels dies 27 i 28 de 
febrer de 2018 es concreten de la forma següent: 
 
 
“- Els dies 26, 27 i 28 de febrer de 2018 Castellar del Vallès s’ha vist afectat per 
diferents precipitacions en forma de neu. 
 
- Segons les dades obtingudes per aquest Ajuntament a l'estació meteorològica 
municipal de Cal Botafoc, el dia 26 i 27 s’han acumulat gruixos de fins a 1 cm i el 
dia 28 de fins a 9 cm. 
 
- Aquests gruixos s’han vist clarament superats en les zones del municipi 
situades en cotes més altes, com ara a les urbanitzacions i el nucli de Sant Feliu 
del Racó. 
 
- Com a conseqüència de la nevada del dia 28 s’ha suspès el servei de la línia del 
transport públic urbà C4, que cobreix les urbanitzacions Aire-sol, El Balcó de 
Sant Llorenç, El Racó i el nucli de Sant Feliu del Racó. 
 
- Malgrat les tasques realitzades pels equips de neteja de voluntaris de l’ADF i la 
brigada municipal, només s’ha pogut restablir la circulació a les vies principals, 
quedant afectats per gruixos de neu importants gran part dels carrers i els 
accessos a garatges i vivendes. 
 
- Les carreteres d’accés al municipi han presentat dificultats de circulació durant 
les primeres hores del matí, especialment la C1415a en direcció a Terrassa i a 
Sentmenat, i la B124 en direcció a Sant Llorenç. 
 
S’emet aquest informe als efectes escaients.” 
 
 
Per això s’expedeix el present certificat per tal que els vilatans de Castellar 
puguin acreditar les afectacions que han pogut tenir per traslladar-se al seu lloc 
de feina 
 
Signat digitalment a la data que consta a la signatura. 
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