
COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'  DE L'INUNCATALERTA

Es comunica que es manté la fase d'  del Pla Especial d'Emergències perALERTA
Inundacions de Catalunya (INUNCAT).

Durant el dia d'avui es mantenen les previsions de xàfecs intensos localment acompanyats
de tempesta, podran superar el llindar dels  a les comarques del litoral i20mm/30 min
prelitoral central i de Tarragona, i amb més probabilitat a les comarques de l'extrem sud. La
distribució del fenomen a la zona avisada serà local.

Els xàfecs intensos podran deixar acumulacions de pluja de fins a  a 200mm en 24 hores 
les comarques del Baix Ebre i Montsià, i valors de  a les comarques de100mm en 24 hores
Tarragona i a .  la resta de comarques de l'extrem sud de Catalunya 

Des de l'inici de l'episodi s'han registrat valors importants de pluja acumulada a comarques
de les Terres de l'Ebre: Massís del Ports (157,1 mm/24 h), Ulldecona (96.8 mm/24 h), Mas
de Barberans (88.2 mm/24h), Alcanar (85.1 mm/24h) i Horta de Sant Joan (72.9 mm/24h).

En quant a la  la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) informasituació hidrològica,
de normalitat de l'estat del cabal dels rius, rieres i torrents a la conca de l'Ebre, el terreny
està absorbint l'aportació d'aigua de les pluges i no es detecta cap situació de perill. La
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informa que no hi ha perill als rius de la conca
del Xúquer que transcorren a Catalunya.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), informa que es manté la situació d'alerta a la part final
del Baix Ter. L'embassament del Foix es troba sobreeixint a causa de les darreres pluges.

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

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, h divendres19 octubre 2018  11:44         
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 S'adjunten a continuació els mapes de risc per aquest episodi

Mapa Risc - Meteor: Intensitat + Acumulació Pluja (Data Emissió: 19/10/2018 07:50) 

Dia: 19/10/2018

Intensitat de pluja+Acumulacio de pluja(De
00 a 06 hores)

Intensitat de pluja+Acumulacio de pluja(De
6 a 12 hores)

Intensitat de pluja+Acumulacio de pluja(De
12 a 18 hores)

Intensitat de pluja+Acumulacio de pluja(De
18 a 24 hores)
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Dia: 20/10/2018

Intensitat de pluja+Acumulacio de pluja(De
0 a 6 hores)

Intensitat de pluja+Acumulacio de pluja(De
6 a 12 hores)
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