
COMUNICAT D'ACTIVACIÓ DEL PLA INUNCAT EN FASE D'ALERTA

Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic
de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, s'ha activat el Pla
especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) en fase d' .ALERTA

Les previsions indiquen que es pot superar el llindar d'avís per  de més intensitat de pluja
aquesta nit i matinada a les comarques de  40mm en 30minuts    Selva, Maresme, Vallès

. Els xàfecs aniran acompanyatsOriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Baix Llobregat
de tempesta, i no es descarta localment de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. El
fenomen serà extens.

D'altra banda, també es pot superar el llindar d'avís per  de més de acumulació de pluja
 a la meitat est de Catalunya entre avui i demà. Val a dir que la quantitat100mm en 24hores

de precipitació acumulada podrà superar localment els 150mm. El fenomen també serà
extens.

En relació amb l'onatge, es mantenen les previsions d'aquest matí, i es preveu que de cara a
dimecres l  al litoral central i nord. Hi haurà mares onades puguin superar els 2,5m d'altura
de fons de component est. 

Cal destacar que s'ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències del Parc Fluvial del
Besòs; el Metro també ha activat la fase de prealerta del seu pla d'autoprotecció. A més, hi
ha hagut diversos municipis que han comunicat la fase de prealerta dels seus plans
d'actuació municipal; en concret: Barberà del Vallès, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i
Terrassa.

Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions municipals vinculades
a l'INUNCAT a http://interior.gencat.cat/inundacions

Per obtenir més informació:

- Predicció i SMP:http://www.meteo.cat/prediccio/general

- Predicció municipal:http://www.meteo.cat/prediccio/municipal

- Incidències viàries:http://cit.transit.gencat.cat

- Mobilitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat
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Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants.

S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de
la situació d'emergència.

Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.

Barcelona, dimarts 9 d'octubre de 2018

h18:28

S'adjunten a continuació els mapes de risc per aquest episodi

Mapa de risc: Intensitat + Acumulació de pluja

Dia: 09/10/2018

Intensitat de pluja (de 12 a 18 hores) Intensitat de pluja+Acumulació de pluja       
 (de 18 a 24 hores)   
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Dia: 10/10/2018

Intensitat de pluja+Acumulació de pluja     
(de 0 a 6 hores)

Intensitat de pluja+Acumulació de pluja      
(de 6 a 12 hores)

Intensitat de pluja+Acumulació de pluja      
(de 12 a 18 hores)

Intensitat de pluja+Acumulació de pluja       
(de 18 a 24 hores)
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Mapa de perill: Estat del mar 

Dia: 10/10/2018

De 0 a 6 hores De 6 a 12 hores

De 12 a 18 hores De 18 a 24 hores
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