
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).

Fins al moment s'estan materialitzant les previsions fetes fins al moment. A continuació
s'acompanya un llistat de les principals precipitacions recollides de manera provisional.

Estació Comarca
Precipitació acumulada des
del 21 d'abril a les 06 UTC a

les 16:30 UTC (mm)

La Llacuna Anoia 65.0

Vallirana Baix Llobregat 64.0

PN del Garraf - el Rascler Garraf 63.3

Viladecans Baix Llobregat 57.1

Montserrat - Sant Dimes Anoia 51.8

Torredembarra Tarragonès 50.0

el Prat de Llobregat Baix Llobregat 48.2

Santa Coloma de Queralt Conca De Barberà 44.5

Navata Alt Empordà 41.3

Bcn - Obs. Fabra Barcelonès 40.8

A partir d'ara i fins demà al migdia la zona on es poden superar els 100 mm en 24 hores
continua essent el terç nord i el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.

A les comarques de Girona és poden donar també precipitacions intenses que superin els
20mm en 30 minuts durant aquesta nit i matinada.
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El fort onatge, pot superar els 2,5 metres a tot el litoral i els 4 metres a la zona de l'Empordà
durant tot avui i demà, dificulta els desguassos dels cursos fluvials a mar i facilita les
inundacions a les zones properes a la línia de costa i especialment a les properes a les
desembocadures fluvials.

Nivells Fluvials. S'han superat llindars als següent cursos:

Onyar a l'estació d'aforament de Girona és de és de 180 m3/s i ha superat el llindar de Perill

Llobregat a l'estació d'aforament de Sant Vicenç dels Horts és de 180 m3/s i ha superat el llindar
d'Alerta,

Daró a l'estació de La Bisbal és de 115 m3/s i ha superat el llindar de Perill,

La riera del Carme a l'estació d'aforament de La Pobla de Claramunt és de 12 m3/s i ha
superat el llindar d'Alerta,

Tordera : El cabal actual és de 45 m3/s a la Riera de Santa Coloma i de 65 m3/s al tram final de la
Tordera. En ambdós casos ha superat el llindar d'Alerta

Desembassaments:

Darnius-Boadella a 33 m3/s

embasament de Pasteral de 40 a 60 m3/s a

embassament de Sant Ponç a 7 m3/s

Presa de Vallforners 5,00 m3/s,

Presa de Vallvidrera 9,00 m3/s

Principals incidències són:

Talls ferroviaris:

- FGC R6 Línia Llobregat-Anoia, tallada per esllavissades. Es fa transport alternatiu per
carretera.

- FGC S1 i S2 Línia del Vallés tallat en un sentit entre Les Planes i la Floresta per
esllavissades. Pas alternatiu de combois.

Talls Viaris:

- C-32- Sortida 50 a Viladecans, tallada per inundacions a la via.

- C-31 tallada al PK. 352-354 entre Ullà i Torroella de Montgrí per inundacions a la Via.

- GIV-6324 tallada al PK. 4 (Albons) per esllavissada
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- Sant Cebrià de Vallalta. Urbanització Can Palau (500 persones) aïllada, accessos a la
urbanització inundats.

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, dimarts21 abril 2020

h19:05
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 S'adjunten a continuació els mapes de risc per aquest episodi.

Mapa Risc - Meteor: Intensitat + Acumulació Pluja (Data Emissió:
21/04/2020 16:15)

Dia: 21/04/2020 00:00

Acumulacio de pluja(De 12 a 18 hores) Intensitat de pluja+Acumulacio de pluja(De
18 a 24 hores)

Dia: 22/04/2020 00:00

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

Acumulacio de pluja(De 6 a 12 hores)
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S'adjunten a continuació els mapes de perill per aquest episodi

Mapa Perill - Meteor: Estat de la mar (Data Emissió:21/04/2020 16:30)

Dia: 21/04/2020 00:00

De 12 a 18 hores De 18 a 24 hores

Dia: 22/04/2020 00:00

De 0 a 6 hores De 6 a 12 hores
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De 12 a 18 hores De 18 a 24 hores

Dia: 23/04/2020 00:00

De 0 a 6 hores De 6 a 12 hores
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