
AVÍS DE SITUACIÓ DE RISC PER CALOR 

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, correspon emetre
un avís de risc per calor.

El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de la
temperatura màxima diària de cada municipi establerta pel percentil 98.

El percentil 98 és el valor estadístic que indica que només el 2% de dies dels mesos d’estiu,
la temperatura màxima ha estat superior a aquest valor. Aquest percentil, pren un valor 
diferent a cada municipi en funció de les temperatures màximes que s’hi assoleixen.

Consulteu aquí el valor del percentil 98 del vostre municipi:

Taula del percentil 98 de la temperatura màxima per municipis

El SMC ha emès un avís per temperatura màxima extrema per demà i demà passat, 12 i 13
de juliol, per les comarques de l'Urgell, el Priorat,el Segrià, l'Anoia, l'Urgell, la Conca de
Barberà, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, la Terra Alta i les Garrigues.Pel segon dia,
la zona afectada no inclou la comarca del Baix Ebre.

Enllaç als consells del Departament de Salut: 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/vida_saludable/consells_per_l_estiu/la_calor/index.html

Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups vinculats.

La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense
necessitat d’una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabi el període
meteorològic especificat; sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova
comunicació.

Cal recordar que l'avís no comporta l'activació de cap pla d'emergència.

Barcelona, dijous 11 juliol 2019
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http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/la-prediccio-meteorologica/avisos-smp/llindars-de-situacio-meteorologica-de-perill-per-fred-i-calor/
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.860e901bf7168d2c8bd97260b0c0e1a0/?vgnextoid=380c9952e35fc210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=380c9952e35fc210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


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

 Mapa Perill - Meteor: Calor (Data Emissió:11/07/2019 08:27)

 Dia: 12/07/2019 00:00

De 12 a 18 hores De 18 a 24 hores

 Dia: 13/07/2019 00:00

De 12 a 18 hores De 18 a 24 hores
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