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Per què el nou Aetr?

1940 1962 1982 2000 ?

Efectivitat en Inuncat >> Avisos a CECAT
Conviure amb el risc >> Evitar morts, reduir danys
Empoderar al ciutadà >> Plans Autoprotecció

PERILL
D’INUNDACIONS
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Índex cronològic 1990 Implantació de telemetria en temps real

2000 Recerca per creació productes hidrometeorològics

Aetr (2010)      >     Imprints.eu       >        nou Aetr (2018)2010

Anywhere.eu         >            Serveis d’avisos primerencs d’inundacions2020
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En la dècada dels 90 s’implanten els primers sistemes de 
telemetria en temps real amb abast territorial1990

L’origen

Infraestructures de 
telemetria “on line”

 Rius i canals
 Embassaments
 Pluges
 Xarxa de comunicació de seguretat 

per ràdio

Saih (ACA)

Sistema automàtic d’informació hidrològica

• Distribució espaial de la pluja
• Integració de xarxes existents

XRAD i XEMA (SMC)

Radars i estacions meteorològiques automàtiques

Església de la Concepció
Benimuslem

Pantanada de Tous
Alzira
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2000
Aetr públic

Eina conjunta 
SMC, ACA i UPC

 Pluja combinada
 Alertes al terreny
 Alertes al riu

Aetr

http://aca-web.gencat.cat/aetr/aetr2/
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2010
Aetr i EFAS

Alertes riuada 
llampec a  Europa

 EFAS. A disposició únicament de les 
Autoritats de l’Aigua

 El nou Aetr.
a) Alertes de riu i alertes comarcals
b) Una passarel·la tecnològica als nous serveis 

d’àmbit europeu
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Alertes comarcals
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Alertes comarcals
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Alertes comarcals

Nou 
Aetr

mailto:http://adnan.scpah.hydsdev.net/private?subject=Nou Aetr
mailto:http://adnan.scpah.hydsdev.net/private?subject=Nou Aetr
http://aiguacatpre.gencat.cat/aetr/vishid
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2020 
Sistemes d’avisos 
primerencs  front 
riscos d’orígen
meteorològics

 UPC
 Protecció Civil
 ACA

 Sequeres
 Inundacions

 Empoderament
 Autoprotecció
 Subsidiarietat
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Conclusions
nou Aetr

• Connectem sistemes d’informació            Dades en temps real a tot el territori
• Avisos fluvials a Conques Internes           Trams de rius & conques & comarques
• Connectem dades                                     Millora accés a les dades
• Guanyem temps de reacció                       Previsions de 2 hores o superior
• Plataformes tecnològiques de portabilitat  Consultar en qualsevol lloc
• Connectem Anywhere                                Porta al furtur
• Treball col·laboratiu:

• Servei Meteorològic de Catalunya
• Protecció Civil de Catalunya
• Universitat Politècnica Catalunya
• Altres organismes estatals
• Empreses, universitats i altres organismes de països europeus
• Organismes de la Comunitat Europea



Web: www.gencat.cat/aca
E-mail: aca@gencat.cat

Twitter: @aigua_cat
Instagram: @aigua_cat

YouTube Canal ACA

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data 
d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Gràcies per la vostra atenció


