RECONEIXEMENT A LA INVESTIGACIÓ INTENSA DELS INVESTIGADORS

Antecedents
El Consell de Govern, a la seva sessió de 25 de maig de 2011, va aprovar l’Acord núm.
76/2011 pel qual s’aprova el document de Reconeixement a la investigació intensa dels
investigadors, aprovat el 16 de maig de 2011 per la Comissió de Recerca del Consell de
Govern.
Resolució
Un cop analitzada la sol·licitud presentada, d’acord amb els requisits i el procediment
establerts a l’Acord 76/2011 de CG, la Comissió de Recerca en data 19 de març de 2019,
decideix concedir aquest reconeixement:
Al Sr. Daniel Sempere Torres, fins a la data fi de vigència de:
Projecte de Recerca
Vigència
Promoting Modern Talent Management
Practices in Asian Higher Education
25/06/2019 fins el 31/05/2020
Institutions. Project Ref.: 598111-EPP-12018-1-ES-EPPKA2- CBHE-JP
Justificació del requisit “A” (Al PDI de la UPC que figuri com a investigador/a principal d’un
projecte europeu coordinat per la UPC.)
Codi projecte
E-01361

Titol
EnhANcing emergencY
management and response to
extreme WeatHER and climate

Font: SGCRI

Deutor
EURCOM-EUROPEAN
COMMISSION

Unitat

IP
Daniel Sempere,
CRAHI DIRECTOR/A 952
CRAHI

Data inici

Data fi

Import [€]

Estat

01/06/2016 31/12/2019 2.503.261 obert

A petició del Prof. Sempere, sol·licita a la Comissió que se li permeti gaudir,
excepcionalment, de 5 mesos més d’Intensificació de la recerca, posteriors al
període de execució del projecte, el qual finalitzarà a 31/12/2019, i així poder
justificar i elaborar els informes pertinents com a coordinador, degut a gran nombre
de socis.
S’adjunta una extracció del correu de prof Sempere (20/5/2019):
..... Per mi és important que tingueu en compte que a part de que l’extensió de la durada del
projecte justifica l’extensió del reconeixement (inicialment concedit fins a 31/8/2019), també
és necessari tenir en compte que les feines es perllongaran fins al mes de Maig de 2020.
Vicerectorat de Recerca

La justificació de la petició es que com a Coordinadors cal preparar els reports tècnics i
financers de TOT EL PROJECTE (34 partners i 15 M€) DURANT ELS DOS MESOS
POSTERIORS A LA FINALITZACIO. I a més a més, preparar la presentació de resultats i
anar a Brussel·les a presentar-los a la reunió d’avaluació (normalment a finals de Març de
2020) i després fer les correccions demanades (feina a fer normalment durarà fins al Maig de
2020).
Si això no es fa correctament, hi ha risc de que no es pugui cobrar la integritat de la subvenció
(el que podria suposar una merma econòmica important per la UPC).
Crec que l’he explicat clarament a l’informe de la sol·licitud. Però si creieu que cal explicar
més, em poso a la vostra disposició per explicar-li a qui calgui....
S’annexa la fitxa del projecte registrat a l’Àrea de recerca

Vicerectorat de Recerca

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT A LA TASCA DE GESTIÓ DE LA RECERCA
Informe de l’activitat de recerca
El sotasignat, Professor Daniel Sempere Torres, presento aquest escrit per tal de completar la
meva sol·licitud de reconeixement a la tasca de gestió de la recerca com a Coordinador del
projecte Europeu H2020 ANYWHERE (Codi CTT E01361).
El projecte ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and response to extreme
WeatHER and climate Events) és una INNOVATION ACTION del programa H2020
(H2020-DRS-2015- 700099) que té per objectiu desenvolupar eines precomercials de suport a
la decisió per centres operacionals de gestió de riscos (proteccions civils, ajuntaments, centres
de control privats, gestors d’activitats sotmeses a riscos...) durant emergències de origen
meteorològic.
ANYWHERE te un pressupost de 15 M€ (dels quals 12 M€ corresponen a la subvenció de
l’EC), i la UPC en tant que coordinador del projecte te un pressupost de més de 2,5 M€
(100% subvenció de l’EC). El consorci que desenvolupa el projecte està format per 34
partners de 12 països i a més disposa d’un Board de Stakeholders i d’empreses associades
composat per 100 institucions addicionals.
Aquest volum implica que les tasques de coordinació d’aquest projecte son extremadament
complexes, i que pràcticament ocupen el 100% del meu temps. A banda de que exigeixen
realitzar un promig de dos viatges internacionals per mes, esforç personal i en hores no
computades
que
no
està
reconegut.
Els resultats fins ara han estat
extraordinaris, i està considerat
com un dels projectes actualment
vius més exitosos del H2020. El
ressò mediàtic ha estat molt
rellevant (veure recull de premsa
en annexes) i fins i tot el
Conseller
d’Interior
de la
Generalitat de Catalunya ha portat
el reconeixement dels resultats a
una declaració al Parlament de
Catalunya
reconeixent
la
importància del sistema de suport
a la decisió que opera des de 2018
al
Centre
de
Control
d’Emergències de Catalunya
(CECAT), versió per Catalunya
(A4Cat) de la Plataforma general
A4EU
desenvolupada
per
ANYWHERE, veure Figura 1.
Al Juliol de 2019, ANYWHERE
es presentarà al Workshop
PROCIV de les Proteccions Civils
Europees durant la reunió del
Consell d’Europea organitzat
per la presidència finesa a
Figura 1: Twitt del conseller Buch recollint la seva
intervenció al Parlament de Catalunya sobre la plataforma
A4Cat del projecte ANYWHERE

Hèlsinki, i a finals d’Octubre de 2019 es realitzarà un Workshop amb jornada de Training
per institucions externes a Brussel·les a on participaran Directors Generals de l’EC.
A més, i en tant que INNOVATION ACTION, durant el proper any el projecte ha d’afrontar la
comercialització dels prototipus desenvolupats, el que requerirà un esforç considerable per
tal de crear una Fundació (ANYWHERE Foundation) que li doni continuïtat al projecte i
estructuri l’arribada a mercat dels serveis. Aquesta fundació s’ha de crear durant la tardor de
2019 i volem que sigui liderada per la UPC.
Fins ara, i arrel de la concessió del projecte al Juny de 2016, he disfrutat d’un reconeixement a
la tasca de gestió que suposa que finalitza a l’agost de 2019. Tanmateix el projecte ha estat
ampliat fins a finals de l’any 2019 (Amendment al Grant Agreement signat pel Rector i l’EC
al Novembre de 2018, veure document en annex).
A més cal comptar que la realització dels informes finals del projecte (enormement complexos)
demanaran una dedicació personal del Coordinador pràcticament exclusiva durant els
mesos de Gener i Febrer de 2020. Tasca que es complementarà amb la preparació i defensa
dels informes davant la reunió d’avaluació final que es celebrarà al mes de Març de 2020. A
continuació l’EC requerirà correccions dels informes tècnics i econòmics, el que implicarà un
mes addicional de treball durant l’abril de 2020, i l’entrega de la documentació corregida al
Maig 2020 (en aquests moments encara estem fent les correccions dels informes després de la
revisió dels avaluadors corresponent al període de 2018).
Aquesta tasca de realització dels informes finals i defensa dels resultats del projecte davant dels
avaluadors externs és crucial per garantir el cobrament del 100% de la subvenció. I una
presentació i defensa deficients podrien comportar la pèrdua d’una part de recursos assignats al
projecte, i també a la UPC. Així l’esforç a fer per completar la justificació del projecte cal
comptar-la com a dedicació indispensable de la coordinació del projecte, malgrat s’estengui
5 mesos més enllà del final del projecte oficial (a finals de 2019).
Per tot això i donada la importància estratègica per la UPC del projecte ANYWHERE i de la
necessitat de cobrir al màxim nivell totes les tasques de justificació final en tant que
Coordinadors i últims responsables de la defensa dels resultats davant del comitè avaluador al
març de 2020, sol·licito:
1) Que s’ajusti el reconeixement a la tasca de gestió de la recerca que actualment tinc
concedit per cobrir la durada total del projecte ANYWHERE (43 mesos).
2) Que es tingui en compte l’esforç que s’haurà de fer entre Gener i Maig de 2020 per tal
de completar la justificació del projecte, fer front a l’avaluació externa dels resultats i al
procediment de correcció de Deliverables i Reports finals.
3) Que s’ampliï el reconeixement actual a la meva dedicació intensa com a
coordinador del projectes de recerca ANYWHERE fins al Maig de 2020.

Prof. Daniel Sempere Torres
Coordinator of ANYWHERE
Director del CRAHI

Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
Universitat Politècnica de Catalunya
c/ Jordi Girona 1-3, Mòdul C4 -S1
08034 Barcelona, Spain
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EUROPEAN COMMISSION
Research Executive Agency
Director

AMENDMENT Reference No AMD-700099-41
Grant Agreement number: 700099 — EnhANcing emergencY management
and response to extreme WeatHER and climate Events (ANYWHERE)
The parties agree to amend the Grant Agreement as follows ('Amendment'):
1 . Addition of a new beneficiary
The following new beneficiaries are added:
-

ARANTEC ENGINHERIA SL (ARANTEC) — as from 29 June 2018

-

PREDICT SERVICES SAS (PREDICT) — as from 29 June 2018

-

RAB CONSULTANTS LIMITED (RAB) — as from 29 June 2018

This implies the following changes to the Grant Agreement:
•

The new beneficiaries and the ‘accession date’ are added to the Preamble:
"ARANTEC ENGINHERIA SL (ARANTEC) SL, 19995, established in AV PAS D'ARRO 5 D 1, VIELHA 25530,
Spain, ESB25609413 — as from 29 June 2018"
"PREDICT SERVICES SAS (PREDICT) SAS, 493732200, established in RUE DAURAT 50 PARC JEAN
MERMOZ, CASTELNAU LE LEZ 34170, France, FR16493732200 — as from 29 June 2018"
"RAB CONSULTANTS LIMITED (RAB) LTD, 05799647, established in LIFFORD HALL LIFFORD LANE,
KINGS NORTON, BIRMINGHAM WEST MIDLANDS B30 3JN, United Kingdom, GB884048108 — as from 29
June 2018"

2 . Change of beneficiary due to partial takeover
As from 1 January 2018 the Grant Agreement is transferred from:
-

STIFTELSEN SINTEF (S SINTEF) NO1, 948007029, established in STRINDVEIEN 4,
TRONDHEIM 7034, Norway, NO948007029MVA (the ‘former beneficiary’).

-

SINTEF AS (SINTEF) AS, 919303808, established in STRINDVEGEN 4, TRONDHEIM
7034, Norway, NO919303808MVA (the ‘new beneficiary’ No 35), if it acceded to the
Agreement by signing the Accession Form (see Annex 3) in the electronic exchange system
(see Article 52).

to

This implies the following changes to the Grant Agreement:
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•

The ‘transfer date’ and the new beneficiary are added to the Preamble:
“8. STIFTELSEN SINTEF (S SINTEF) NO1, 948007029, established in STRINDVEIEN 4,
TRONDHEIM 7034, Norway, NO948007029MVA — until 31 December 2017.”
“35. SINTEF AS (SINTEF) AS, 919303808, established in STRINDVEGEN 4,
TRONDHEIM 7034, Norway, NO919303808MVA — as from 1 January 2018.”

•

The name of the new beneficiary is added to Article 57.2.

The former beneficiary’s obligations continue to apply after the transfer (in particular, Articles 20,
22, 23, Section 3 of Chapter 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 and 44), although it no longer participates in
the action.
The new beneficiary(ies) take over all the rights and obligations of the former beneficiary under the
Grant Agreement and have full responsibility for implementing the action and complying with the
Agreement. In addition, the new beneficiary is jointly and severally liable for any debts of the former
beneficiary, concerning recoveries.
3. Change of Annex 1 (description of the action)
As from 1 January 2018, Annex 1 is changed and replaced by the Annex 1 attached to this Amendment.
4. Change of the action’s duration
The 'duration' of the action in Article 3 is changed to 43 months.
5. Change of the reporting periods
The 'reporting periods' are changed.
This implies the following changes to the Grant Agreement:
•

The ‘reporting periods’ in Article 20.2 are replaced by:
- RP1: from month 1 to month 18

- RP2: from month 19 to month 32
- RP3: from month 33 to month 43
6 . Changes of Annex 2 (estimated budget of the action)
As from 1 January 2018 , Annex 2 is changed and replaced by the Annex 2 attached to this
Amendment.
7. Change to the action’s estimated eligible costs
The ‘estimated eligible costs of the action’ set out in Article 5.2 are changed to:
“EUR 13,144,236.61 (thirteen million one hundred and forty four thousand two hundred and thirty
six EURO and sixty one eurocents)”.
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All other provisions of the Grant Agreement and its Annexes remain unchanged.
This Amendment enters into force on the day of the last signature.
This Amendment takes effect on the date on which the amendment enters into force, except where a
different date has been agreed by the parties (for one or more changes).
Please inform the other members of the consortium of the Amendment.

Enclosures:

Annex 2
Annex 1
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Currículum abreujat. UPC
DADES PERSONALS
Nom i cognoms
DNI/NIE/passaport

Data

9 Maig 2019

Daniel SEMPERE TORRES

Núm. identificació de
l’investigador

Google Scholar
Researcher ID
Codi Orcid

https://scho ar.goog e.es/c tat ons?user=NfAgoA8AAAAJ&h =es

Situació actual
Dept./Centre
Dept. Eng. Civil i Ambiental – Centre de Recerca Aplicada en hidrometeorologia
Grup de Recerca
Centre de Recerca Aplicada en hidrometeorologia
Categoria
Professor Titular
Data inici
1998
Ocupacions anteriors
Categoria
Institució/Empresa
Anys
Professor Associat
UPC
1995-1998
Professor Visitant
UPC
1995
Investigador Altament Cualificat
UPC
1992-1994
Doctor Associat
CSIC
1990-1991
Formació acadèmica (títol, institució, data)
Llicenciatura/Grau/Doctorat
Universitat
Any
Llicenciat en Ciencies Físiques

Universitat de Barcelona

1986

Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) Université Joseph Fourier de Grenoble (França)

1987

Docteur (Nouvel Régime)*

1990

Institut National Polytechnique de Grenoble (FR)

*Títo de Doctor Homo ogat pe MEC, reso uc ó de 8 de Febrer de 1993.

1. INDICADORS GENERALS DE L’ACTIVITAT DE RECERCA i DOCENCIA
1. No. sexennis
Estatals:
4
Autonòmics:
2. No. quinquennis
Estatals:
4
Autonòmics:
3. Tesis dirigides
darrers 10 anys:
6
No. total:
4. Projectes competitius a Espanya (IP)
darrers 10 anys:
24 Quant. darrers 10 anys (k€):
5. Projectes competitius internacionals (IP)
darrers 10 anys:
8
Quant. darrers 10 anys (k€):
6. Contractes recerca amb empreses (IP)
darrers 10 anys:
28 Quant. darrers 10 anys (k€):
2
7. No. patents en explotació (darrers 10 anys )
0
8. No. articles congressos notables UPC4 (darrers 10 anys)
48
9. Articles JCR
Q1:
25
Q2:
10
Q3+Q4:
14
10. No. total de cites segons:
WoS: 1675 Scopus: 1707
Google scholar:
3395
11. h-index segons:
WoS: 23
Scopus: 21
Google scholar:
29
• Mitjana de cites/any els darrers 10 anys segons WoS: 138,8; Google scholar: 237,7

4
4
10
540
4.658
2.205

2. RESUM LLIURE DEL CURRÍCULUM (descriviu la vostra activitat de recerca en l'àmbit i especialitat en el que voleu ser
avaluat/avaluada Màxim 3500 caràcters inclosos espais en blanc)
He obtingut 4 sexennis d'investigació (1990-1995, 1996-2001, 2002-2007 i 2008-2013) tan estatals com
autonòmics. Quant a l'impacte de les publicacions el meu Índex h és de 29 (a Google Acadèmic), i
l'Índex i10 és de 54. I tinc 9 articles en revistes del JCR amb més de 100 cites. Ocupo la posició
4589 al “Ranking de Científicos en España” (http://www.webometr cs. nfo/en/Goog eScho ar/Spa n), i la posició
97 de la UPC.
En acabar la Llicenciatura en Ciències Físiques a la Univ. de Barcelona vaig guanyar la beca privada de
La Caixa (4a promoció) i vaig marxar a fer el meu Doctorat a l’Institut National Polytèchnique de
Grenoble a on em vaig formar com a investigador en els processos i models hidrològics. En acabar, vaig
tornar amb una beca de Reincorporació de Doctors i la meva vocació aplicada em va portar a
l’ETSECCPB (UPC) al 1991, integrant-me al Departament EHMA, a on vaig guanyar una plaça de
Professor Titular en Enginyeria Hidràulica, amb perfil d’Enginyeria Ambiental, l’any 1998.
A la vista del creixement que estava tenint el Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
(CRAHI), del qual sóc el director des de la seva fundació, el Vicerector de Personal em va proposar
canviar a l’ETCG per poder dedicar-me sense traves a impulsar del CRAHI (centre d'innovació
tecnològica de la xarxa de centres TECNIO de la Generalitat de Catalunya des del 2002). En aquests

últims 15 anys la meva tasca principal com a investigador ha estat dirigir el CRAHI, convertint-lo en un
dels centres d'innovació tecnològica de referència a nivell Europeu en el nostre camp, liderant projectes
en temes tan diversos com els models hidrològics de conca, la mesura de la pluja per radar meteorològic,
la caracterització d'alta variabilitat (escala de gota d'aigua) dels processos de precipitació, la previsió
probabilística de les intensitats de pluja, els models de previsió d’impactes del canvi climàtic o el
desenvolupament de sistemes d'alerta per pluges intenses i per inundacions torrencials.
L'any 2008 vaig obtenir una plaça I3 del programa d'intensificació de la Recerca Universitària, el que em
va permetre tenir temps per esdevenir Coordinador de projectes Europeus. Així en els últims anys he
estat coordinador de 5 projectes europeus (IMPRINTS, HAREN, EDHIT, ERICHA i ANYWHERE). El
que és un reconeixement internacional a la meva capacitat científica, i a la meva capacitat de dirigir i
coordinar projectes multidisciplinaris complexes, com és la Innovation Action ANYWHERE (la primera
Innovation Action del H2020 coordinada per la UPC) i el projecte més rellevant del nostre camp a Europa
en l’actualitat (14,5 M€ de pressupost amb 34 partners).
Vaig obtenir l'Acreditació Avançada de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya al 2004.
3. MÉRITS MÉS RELLEVANTS DE RECERCA (ordenats por tipologia i donant més pes als últims 10 anys).
3.1. 5 millors publicacions (no son les que més cites tenen):
2009 Germann, U., Berenguer, M., Sempere-Torres, D. and Zappa, M. REAL: Ensemble radar precipitation estimation
for hydrology in a mountainous region. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 135: 445–456.
(DOI: 10.1002/qj.375). (204 cites en Google Scholar, 151 cites en WOS).
http://crahi.upc.edu/ftp homes/sempere/ARTICLES/QJRMS 2009.pdf
2002. Salles, C., Poesen, J. y Sempere-Torres, D. Kinetic energy of rain and its functional relationship with intensity. J.
of Hydrology, 257: 256-270. (201 cites en Google Scholar, 133 cites en WOS).
http://crahi.upc.edu/ftp homes/sempere/ARTICLES/JoH 2002.pdf
2009 Velasco-Forero, C. A., Sempere-Torres, D., Cassiraga, E. F. y Jaime Gómez-Hernández, J. A non-parametric
automatic blending methodology to estimate rainfall fields from rain gauge and radar data. Advances in Water
Resources, 32(7): 986-1002. doi:10.1016/j.advwatres.2008.10.004. (188 cites en Google Scholar, 120 cites en
WOS). http://crahi.upc.edu/ftp_homes/sempere/ARTICLES/Automatic_Blending_Radar_Gauges.pdf
2011. Berenguer, M., Sempere-Torres, D. y Pegram, G.G.S. SBMcast – An ensemble nowcasting technique to assess
the uncertainty in rainfall forecasts by Lagrangian extrapolation. J. of Hydrology, 404: 226-240.
doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.04.033. (59 cites en Google Scholar, 35 cites en WOS)
http://crahi.upc.edu/ftp homes/sempere/ARTICLES/JOH 2011.pdf.
1994. Sempere-Torres, D., Berenguer, M. y Baltas, E. A general formulation for raindrop size distribution. Journal of
Applied Meteorology, 33 (12), 1494-1502 . https://doi.org/10.1175/1520-0450(1994)033<1494:AGFFRS>2.0.CO;2. (209
cites en Google Scholar, 71 cites en WOS) http://crahi.upc.edu/ftp homes/sempere/ARTICLES/JAM-1994.pdf
3.2. Cinc Projectes.
EU Coordinator of the European FP7 project IMPRINTS (Improving preparedness and Risk Management for Flash
Floods and debris flow events, FP7-ENV-2008-1-226555, 2009-2012, www.imprints-fp7.eu).
EU Coordinator of the EU Civil Protection Project HAREN (Hazard Assessment based on Rainfall European Nowcasts,
2012-2013, 230301/2011/614151/SUB/A5-HAREN, www.haren-project.eu).
EU Coordinator of the of the EU Civil Protection Project EDHIT (European Demonstration of a rainfall-induced Hazard
Identification nowcasting Tool, 2014-2015, ECHO/SUB/2013/661005-EDHIT, www.edhit.eu).
EU Coordinator of the EU Civil Protection Project ERICHA (Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard
Assessment system, 2016-2017, ECHO/SUB/2015/718684/PREV30, www.ericha.eu).
EU Coordinator of the EC H2020-DRS-1-2015 Project ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and
response to extreme WeatHER and climate Events, H2020-DRS-1-2015-700099, 2016-2019, www.anywhere-h2020.eu).
3.3 Altres.
Direcció de centres/grups de recerca UPC:
-Director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia, CRAHI (per designació del Rector,
des de 2001 fins l’actualitat). Grup SGR Consolidat des del 2005 sense interrupció.
-Director del Centre de Recerca de l’Aeronàutica i de l’Espai de l’UPC, CRAE (per designació del
Rector, Setembre de 2005- Abril 2007).
Cinc conferències plenàries o convidades a congressos internacionals en els darrers 10 anys:
2017. Sempere-Torres, D. Invited Chairman: “Climate Clustering Workshop”. 7th Community of Users on Secure, Safe
and
Resilient
Societies
(CoU).
DG-HOME.
Brussels,
(Belgica).
2017-06-14.
https://www.eiseverywhere.com/ehome/231339.
2016. Sempere-Torres, D. Invited Keynote: “Flash flood hydrometeorological early warning systems: recent advancements

in Europe and case-study Agramunt’2015”. 9th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
(ERAD).
Turkish
State
Meteorological
Service.
Antalya
(Turquia).
2016-10-10.
https://erad2016.mgm.gov.tr/programme/scientific-programme/oral-session/.
2012. Sempere-Torres, D. Invited Oral Presentation “IMPRINTS: understanding the Gordian knot of S-P-I in flood risk
management“. Water science reaching policy and industry: Recommendations and outlook. European
Parliament, Brussels, Belgium, 4th of December 2012. (See the presentation in the European Parliament at:
https://alde.livecasts.eu/water-science-reaching-policy-and-industry-recommendations-and-outlook).
2011. Sempere-Torres, D. Invited Presentation “Bringing science to decision-making: example of flash flood management”.
International Workshop Governance of Climate-Related Risks in Europe: the Need for Policy Oriented
Research. DG Research and Innovation (EC) & UN International Strategy for Disaster Reduction - Europe (UNISDR)
http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/events/v.php?id=22160.
2010. Sempere-Torres, D., Berenguer, M. and Roca-Sancho, J. Invited keynote presentation: "Quality control of rainfall
estimates by radar: using advanced processing and uncertainty estimates to improve radar composites". 6th European
Conf. on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD). Sibiu (Romania). September 2010.
http://www.erad2010.com/images/oral.pdf.
Spin off creades:
HYDROMETEOROLOGICAL INNOVATIVE SOLUTIONS SL (HYDS, www.hyds.es) spin-off del
CRAHI, participada per la UPC, a través de la qual comercialitzem els desenvolupaments del CRAHI.
Patents i Contractes de Llicencies (En l’àmbit de treball del no es sol protegir la propietat intel·lectual
per mitjà de patents, en canvi la IPR sí es protegeix amb llicències)
Llicencia d’explotació del programari de l’EHIMI. Empresa finançadora: HYDS (Espanya). Gener
2014 – Desembre 2017. Finançament CRAHI: 25.540,69 €
Software license agreement for the use of UPC-CRAHI software for precipitation nowcasting
using weather radar observations. Empresa finançadora: BUIENALARM B.V. (Holanda).
Desembre 2014 – Desembre 2017. Finançament CRAHI: 18.500,00 €
Cinc Convenis amb empreses (IP)
2017: Desenvolupament de millores del programari del sistema EHIMI. Empresa finançadora: Servei Meteorològic de
Catalunya. Finançament CRAHI: 60.000,00 €
2014-2015: Estudio de vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio climático para proyectos hidroeléctricos.
Empresa finançadora: Instituto Costarricense de Electricidad (Costa Rica). Finançament CRAHI: 85.514,00 €
2009-2010. Establiment, validació i contrast d'una metodologia de càlcul de camps combinats de precipitació radarpluviòmetres mitjançant l'eina de previsió hidrometeorològica integrada (EHIMI). Empresa finançadora: Agència
Catalana de l’Aigua. Finançament CRAHI: 96.000,00 €
2007-2009. Diseño de un sistema hidrometeorológico de previsión en Andalucía basado en radar meteorológico. Empresa
finançadora: Empresa de Gestión Medioambiental S. A. (EGMASA). Finançament CRAHI: 180.000,00 €
2006-2009. Desenvolupament de l’eina de previsió hidrometeorològica integrada de Catalunya. (EHIMI Fase II). Empresa
finançadora: Agència Catalana de l’Aigua i Servei de Meteorologia de Catalunya. Finançament CRAHI: 804.104€
Premis i reconeixements de rellevància
2008-2011. Programa I3 d’Intensificació de la Recerca Universitaria..
2005. Tercer premi per a la Investigación en ciencias experimentales, técnicas y de la salud sobre
Protección Civil. Ministerio del Interior.
2001. Distinció per la promoció de la recerca universitaria (modalitat de joves investigadors) del
DURSI, Generalitat de Catalunya.
Comitès editorials de revistes del JCR (indiqueu quartil) en els darrers 10 anys

2013-2014. Editor Asociado de la revista Journal of Hydrology (Q1 en Civil Engineering), Ed. Elsevier.
4. RESUM BREU DEL MÈRITS DE DOCÈNCIA
He obtingut 4 Quinquennis docents corresponents als períodes des de 1995 a 2014 (tots els possibles
en el meu cas). A part de la docència a la UPC, he estat Visiting Professor en la University of
Colorado (USA) l’any 2015.
Pel que fa a la tasca docent, he impartit docència en 25 assignatures diferents des de 1995, totes a
l'ETSECCPB, de les que he creat com a responsable 10 assignatures noves. Aquesta situació
anòmala a la UPC ha comportat que mai no he pogut gaudir d'un període llarg d'impartició de les
assignatures durant el qual poder fer projectes de millora educativa, i sobretot poder rendibilitzar
l'esforç de creació de nou material docent. Malgrat això les meves avaluacions sempre han estat per
sobre de la mitjana, podent-se destacar dos 5 a la pregunta clau (2017 i 2018).
Entre les assignatures noves que he creat en l’àmbit de l’Eng. Ambiental cal destacar:

• Modelització ambiental: Assignatura 250461 del Màster d’ Eng. de Camins, Canals i Ports
(MECCP) de la que he estat el prof. responsable des de 2012 -2018.
• Introducció a la Modelització en Eng. Ambiental (2002-ALE Camins, 50873, Prof. Resp.)
• Processos Hidrològics en Conques (Doctorat Eng. Civil, 26124, de 2004 a 2008. Prof. Resp.)
• Aplicació de criteris ambientals en la pràctica de l’Eng. Civil (ALE Camins, 51486, de 2005 a
2007. Prof. Resp.)
• Acció humanitària, gestió de riscos i enginyeria en emergències (Primer al Màster Eng. Civil,
51603, 2007-2008, desprès com a ALE, 51690, en 2008-2009, i finalment al Màster en Ciència i
Tecnologia de la Sostenibilitat, assig. 32533 al 2009/2010 i 2010/2011, sempre com a Prof. Resp.)
En paral·lel he participat en la proposta de creació de dos Masters ERASMUS MUNDUS de l’ETSECCPB
i en el disseny de 3 assignatures de nova creació de les que soc el responsable: Master of Sci. in
Flood Risk Management (MSFRM), assig: 250902, Aplicació de les observacions i prediccions radar
en sistemes d'alerta immediata i d'inundacions; Màster Eng. Gestió Costanera i Marítima (COMEM):
assignatures 250606 Climate Effects on the Water Cycle: Floods and Droughts i 250605 Impacts,
Conflicts and Risks: Present & Future Conditions.
També he dissenyat dues assignatures noves pel Màster en Eng. del Terreny i Enginyeria Sísmica
(METES), que s’han donat des del curs 2013/2014 fins l’actualitat. Assignatures: 34196 Processos
hidrometeorològics i interacció amb el terreny i 34194 Mètodes estadístics en hidrologia de la que
soc el responsable.
Complementàriament, he dirigit 10 tesi doctorals del programa d'Eng. Civil de la UPC (més una codirigida a la UB), i he dirigit 25 tesines d'especialitat de la titulació d'Eng. de Camins, Canals i Ports (a
més de diversos projectes de fi de carrera i treballs de màster).
5. RESUM BREU DELS MÈRITS DE COMPROMÍS AMB EL SISTEMA UNIVERSITARI I
COMISSIONS AVALUADORES DE RECERCA I/O DOCENCIA
- Coordinador de la línia d’activitat Cicle de l’Aigua de la Càtedra AGBAR per a la qualitat de vida de
la UPC (per designació del Rector, Març 2007 a Desembre 2008).
- Membre de la Comissió de Doctorat de la UPC (per designació del Vicerector de Investigació, Juny
de 2002- Novembre de 2006).
- Subdirector de la E.T.S. d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona / Responsable de las
Relacions Internacionals. (per designació del Director, Octubre de 1998 a Setembre 2002).
- Membre de la Junta d’Escola y la Comissió Permanent de la ETSECCPB des de l’any 2000 a 2012.
- Membre de la Comisión de evaluación de la prueba de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad en Ingeniería Hidráulica. Convocatoria 2/540/2005 (BOE 13/6/2006).
- Avaluador científic de l’EC Research Executive Agency per a projectes amb SMEs. Bruselas,
octubre 2011 i març 2012.
- Avaluador científic de l’EC Research Executive Agency pel call H2020-DRS-10-2015 del
programa H2020 Secure Societies 2014-2015. Bruselas, octubre 2015.
- Avaluador científic de DFG (German Science Foundation). Bonn, juny 2018.
6. RESUM BREU DELS MÈRITS DE COMPROMÍS EXTERN (EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA)
-Membre del Comité Científico de la Sección de Hidrología de la Comisión de Geodesia y Geofísica
de España (des de Juliol de 2000).
-Membre del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya (per designació del Conseller
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, des del Novembre de 2001).
- Membre del Radar Committee de la American Meteorological Society, (des de gener de 2005 a
gener de 2007).
-Representant espanyol a l’acció COST 731 “Propagation of uncertainty in advanced meteohydrological forecast systems”, nomenat pel Ministerio de Educación y Ciencia (des de Maig 2005
a Maig de 2008).
- Visiting Professor (FIRST Scholar) at the Civil Engineering Department of the University of
Colorado, Boulder, USA, (2015).

