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Esquema de continguts
- Si bé es pot parlar d’inundacions de diversos
orígens (fluvials, pluvials i marines), ens centrarem
en espais i inundacions fluvials i tractarem els
següents temes:
- Conceptes i definicions dels espais fluvials
- Marcs normatius

- Informacions disponibles
- Estat actual
- Tendències futures

Els espais fluvials
• Els espais fluvials no són solament els ocupats
normalment per les aigües sinó el conjunt d’espais que,
encara que molt ocasionalment, es poden ocupar durant
episodis extraordinaris d’avingudes o fruit de processos
naturals de tipus morfològic.
• Els rius no són elements estàtics i al llarg de la història
són susceptibles de modificar de forma natural el seu
recorregut, obrint nous camins i tancant de vells.
• Aquest conjunt d’espais, susceptibles de ser ocupats
pels cursos d’aigua és el que anomenem “territori
fluvial”, “espai de llibertat”, “espai de mobilitat” o “espai
fluvial”.
• La correcta identificació i delimitació d’aquests espais i
la regulació dels usos admissibles en ells és una eina
molt important de cara a la prevenció dels danys en
inundacions i la preservació dels ecosistemes associats.

Les inundacions fluvials
• «Les inundacions són fenòmens naturals que no poden
evitar-se», es diu al considerant 2 de la Directiva
d’Inundacions.
• El problema no són les inundacions, sinó que aquestes
es produeixin en zones on poden causar danys no
assumibles a persones, infraestructures o bens.
•

A fi d’evitar aquests danys cal preveure millor no
solament on pot ploure intensament sinó on els rius
poden desbordar i, d’acord amb els usos del sòl ja
consolidats, es poden produir inundacions susceptibles
de causar-los.

Simulació hidràulica d’un passat recent

Situació morfodinàmica i hidràulica actual

Vol aeri 2002- La Tordera la Batllòria

Els rius, de tant en tant, poden créixer fortament de cabal

En avingudes els rius tendeixen a recuperar el seu espai natural
original

ININICSIÍELS
RIUS, ELEMENTS DINÀMICS
INCISIÓ I EROSIÓ EN LLERES ALTERADES
MORFOLÒGICAMENT

EROSIÓ DE PILES

CANVI EN EL PERFIL LONGITUDINAL:
INCISIÓ DEL LLIT

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

MORFODINÀMICA: EVOLUCIÓ EN PLANTA DELS RIUS (1)

Confluència d’Arbúcies
(1915- 1967- 1993)
Variabilitat en la direcció i
el nombre braços.

ELS
RIUS,RIUS
ELEMENTS
DINÀMICS
MORFODINÀMICA: EVOLUCIÓ EN PLANTA
DELS
(2)

Canvis en el llit del riu
Llobregat al seu pas per
Cornellà del Llobregat

Canvi en el llit de la riera de
les Arenes al seu pas pel
municipi de Terrassa

MORFODINÀMICA. EVOLUCIÓ EN PLANTA DELS RIUS (3)

Aiguabarreig de la riera
de Santa Coloma i la
Tordera

Abans la riera incidia més
paral·lela i ara més directa,
erosionant la zona de l’esglèsia
de Sant Cebrià de Fogars de la
Selva.
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Període de retorn
Freqüència estadística amb la que es produeix la inundació. Es
calcula en base a la probabilitat (P) de que un esdeveniment d’un
determinat període de retorn (T), pugui ocórrer com a mínim un
vegada en un interval de temps (t)determinat.
P = 1 – (1 – 1 ) t
T

0,2
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Directiva 2007/60/CE i transposició pel Reial decret 903/2010
d’avaluació i gestió del risc d’inundacions
Objectiu generals normatius

Avaluar el risc

Conèixer el risc, és a dir delimitar les zones
inundables, si es pot freqüència (períodes de
retorn) i perillositat ( calats, velocitats, etc...) i
anàlisi de la vulnerabilitat

Gestionar el
risc

No es poden ni s’han d’eliminar les
inundacions. S’han d’evitar danys inassumibles
tot mantenint aspectes positius (recàrrega
d’aqüífers, fertilització de conreus, morfologia
natural, etc…)

Mesures
estructurals o
de gestió

Les mesures a adoptar no necessàriament han
de ser de tipus estructurals. Poden també ser
purament de gestió (plans d’autoprotecció i
evacuació, etc.)

Aprendre a conviure amb el risc d’inundació
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Reial decret 903/2010 d’avaluació i gestió del risc d’inundacions
Fases cícliques (cada 6 anys)
Nom Fase

Objectiu

APRI

Avaluació
Preliminar
del Risc
d´Inundació

Determinar les Àrees del
territori sotmeses a un Risc
Potencial Significatiu o
provable d´Inundació (ARPSI)

MAPRI

Mapes de
Perillositat
i de Risc

PGRI

Plans de
Gestió del
Risc
d’Inundació

Elaborar els mapes amb les
condiciones de risc i perillositat
com a mínim dels trams
identificats a l’APRI
Reduir les conseqüències
potencials adverses de la
inundació per a la salut humana, el
medi ambient, el patrimoni cultural,
l'activitat econòmica, i establiment
d'instruments adequats de gestió
del risc

Sigles

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

Termini

2011
2018

2013
2019

2015
2021
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Continguts del PGRI
Classificació de les mesures d’acord al Real decret 903/2010

Restauració
Millora drenatge

Del comportament natural de la zona inundable
Millora del drenatge d’infraestructures lineals

Predicció

Millora de la predicció d’avingudes

Protecció Civil

Mesures de protecció civil (autoprotecció, alerta,
emergència, evacuació,....)

Ordenació

Ordenació del territori i urbanisme

Assegurances

Promoció d’assegurances especialment les agràries

Estructurals

Mesures que impliquen intervencions físiques

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

Marc normatiu relacionat
Introduïa la zonificació de l’espai fluvial, dins les zones
inundables, i establia uns criteris d’ocupació i usos
admissibles. Ara es remet a la normativa hidràulica.
Modifica RD 849/1986 d’11 d’abril introdueix nous criteris
no només hidràulics en la delimitació probable del DPH i
preveu posar a disposició publica la informació sobre
Reglament DPH zones inundables (SNCZI). Defineix també la zona de
servitud introduint funcions ambientals i la de policia,
RD 9/2008
ampliable aquesta amb la zona de flux preferent (ZFP).
Es donen criteris sobre usos i activitats admissibles en
(RDPH)
ZFP.
Inclou a més de les exigències de la directiva, la
RD 903/2010 de
de delimitar en els trams ARPSI, el DPH,
transposició de lalanecessitat
zona de servitud i la zona de policia. Hi han països
directiva (RDI)
que no tenen DPH.
Reglament Llei
Urbanisme (RLU)

Normativa de
protecció civil
Pla de gestió del districte
de conca fluvial de
Catalunya

Plans especials de gestió d’emergències a nivell
regional (INUNCAT), local (PAM) o d’autoprotecció
d’una activitat (PAU)
Inclou determinacions normatives
complementàries a les considerades bàsiques
estatals.
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Figures previstes pel RDPH i usos admissibles

Zonificació

DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC

Objectiu
Preservació de
DPH, prevenció del
deteriorament dels
ecosistemes
aquàtics i protecció
del règim de
corrents.

ZONA DE
SERVITUD

Protecció i
vigilància DPH

ZONA DE
POLICIA

Evitar ocupacions
no adequades dels
àmbits laterals DPH

Delimitació
Màximes crescudes
ordinàries. Característiques
geomorfològiques,
ecològiques, cartogràfiques,
fotogràfiques, dades
històriques, hidrològiques i
hidràuliques.
5 m des del DPH
probable.
Mínim de 100 m des del DPH
probable. Ampliable a Zona
de Flux Preferent (ZFP).
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Usos
En general no es
permet cap ús llevats
dels associats a la
preservació
ambiental i del règim
de corrent.

Protecció ecosistema i DPH
Accés i vigilància fluvial, pas
vianants, amarratge o varat.
Dins de la ZFP activitats no
vulnerables front avingudes i
que no distorsionin corrents

Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH)

Figures previstes pel RLU i usos admissibles
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Ja no és vigent i la normativa urbanística ara es remet a la hidràulica

Zonificació

Objectiu

ZONA
FLUVIAL

Preservació de la qualitat
de l’aigua i dels
ecosistemes associats a
la llera

Es delimita a
partir de la Q10
matisada

No es permet cap ús llevats
dels associats a la
preservació ambiental i del
règim de corrents

SISTEMA
HÍDRIC

Via preferent de desguàs
i acumulació d’aigua en
avinguda

Es delimita a
partir del Q100
matisada

Cap construcció amb
alteració del règim de
corrents

ZONA
INUNDABLE PER
EPISODIS
EXTRAORDINARIS

Definir la zona
potencialment inundable
per Q500

És la delimitació de
la zona definida a
partir de Q500
segons el RDPH

Possible construcció i
edificació amb
condicions

Delimitació

Usos

Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH)
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Parlarem de zones inundables quan ens referim a zones potencialment
inundables amb diferents freqüències i d’espais fluvials quan tenen altres
connotacions normatives, hidràliques, ambientals o urbanístiques.

Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH)

24

On està la informació?
En el tema dels espais i les inundacions fluvials, i la gestió en totes les fases,
són diversos els aspectes a tenir en compte i les entitats encarregades d’ells.
Sense ànim de ser exhaustiu:
-Meteorologia : Servei Meteorològic de Catalunya
-Hidrologia : Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE). Altres estacions d’alerta hidrològica complementàries
(Diputació de Lleida, riu Sió, parc del Besòs, càmpings etc.)
-Protecció civil: Direcció General de Protecció Civil. Ajuntaments de certa
entitat.
-Zones inundables fluvials: ACA i CHE.
- Urbanisme: Departament de Territori i Sostenibilitat. Ajuntaments
importants.
-Informació ambiental: ACA i CHE. Altres administracions i universitats.

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

INFORMACIÓ METEOROLÒGICA
Actualment es disposa d’informació prou precisa sobre predicció
meteorològica general a alguns dies vista.
http://www.meteo.cat/prediccio/general

Es pot seguir en temps real la precipitació observada i la seva evolució:
http://www.meteo.cat/observacions/radar/

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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INFORMACIÓ HIDROLÒGICA
Es disposa d’informació en temps real de l’evolució dels cabals en alguns
punts de la xarxa fluvial principal.
http://aca-web.gencat.cat/aetr/aetr2/

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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SISTEMES D’ALERTA PRIMERENCA D’INUNDACIONS
No són sistemes dissenyats per a control precís de cabals amb finalitats
hidrològiques sinó d’evolució aproximada a fi de preveure alertes per
inundacions.

Existeixen ja diverses xarxes (Val d’Aran, Diputació de Lleida, riu Sió etc., la
informació de les quals és accessible, a més del titular d’aquella, pels
interessats (municipis, càmpings, establiments diversos, ciutadans en
general) que ho desitgin, inclús via mòbil.

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Informació de zones inundables
Mapes de delimitació de zones inundables per a directiva d’inundacions
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Informació d’espais fluvials segons RDPH

-DPH
-ZS=DPH+5m
-ZP=DPH+100m
mínim

Ara s’inclou també la Zona de Flux Preferent ZFP
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Informació de protecció civil
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Es pot consultar dins la web del Departament d’Interior a l’apartat d’aiguats i
inundacions
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprotec
cio_emergencia/riscos_naturals/aig
-

Avisos
Consells preventius
Material divulgatiu
Plans d’autoprotecció
Pla especial d’emergències per inundacions INUNCAT
Actuacions municipals d’acord amb el mapa de risc

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
A la web del Departament de Territori i Sostenibilitat es pot trobar informació
valuosa com ara:
- Mapa de cobertes del sòl de Catalunya
- Mapa urbanístic de Catalunya

A aquesta web, i a d’altres d’entitats locals, es poden també trobar
informacions més concretes.

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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FORTALESES I DEBILITATS (1)
- Hi ha normatives, en els diversos aspectes, que permeten millorar molt la
gestíó dels espais i les inundacions fluvials.
- Hi ha una bona predicció general de pluges a alguns dies vista.
- Sistemes avançats d’observació de pluges a nivell general.
- Possibilitat de consultar cabals en temps real en alguns punts de la xarxa
fluvial principal.
- Alguns Sistemes d’Alerta Primerenca d’Inundacions
- Cartografia de zones inundables dels cursos principals i molts de
secundaris.

- Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) i d’uns
quants municipis.
- En emergències, en general, bona coordinació entre diverses entitats.

- Cartografia urbanística prou bona.
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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FORTALESES I DEBILITATS (2)
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- Predicció meteorològica per unitats administratives (comarques) però no per
unitats hidrològiques (conques o subconques).
- Observació de pluges mitjançant radars d’ample abast amb problemes en
determinades zones.
- Encara difícil predicció de localització de pluges intenses de règim torrencial.
- Absència de predicció i alerta sistematitzada hidrològica, hidràulica i de
danys.
- No es disposa de controls de cabals en xarxes fluvials secundàries i/o de
règim torrencial i molt perill en avingudes.
- Encara hi ha ajuntaments de risc elevat sense Plans d’Actuació Municipals
(PAM) per a emergències per inundacions.
- Molts centres encara no tenen Plans d’Autoprotecció (PAU) front
inundacions.
- A molts ciutadans no els ha arribat la necessitat d’autoprotecció individual.
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

FORTALESES I DEBILITATS (3)
-Sovint la informació és accessible per a usuaris experts però no per al públic
en general.
-No hi ha prou creuament de cartografies i dades sectorials.
-La delimitació de zones potencialment inundables no està prou calibrada amb
observació de zones realment inundades en episodis d’avingudes.
-El problema no són les noves implantacions d’activitats vulnerables en zones
inundables sinó les ja existents.
-Incertesa sobre la incidència del canvi climàtic en les pluges torrencials.
- Gran part de les morts en episodis d’avingudes es produeixen no per què
l’aigua arriba on hi ha la gent sinó per que la gent s’apropa on hi ha l’aigua
(fonamentalment encreuaments de rius amb guals).

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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CONCLUSIONS I TENDÈNCIES FUTURES (1)
- Avançar en la predicció meteorològica per unitats per unitats
hidrològiques (conques o subconques) i en especial les de règim
torrencial.

- Observació de pluges mitjançant mini o micro radars en determinades
zones d’orografia complexa i règim torrencial.
- Xarxes integrades de controls de cabals, nivells, càmeres de video,
i/o pluja observada en xarxes fluvials secundàries i/o de règim
torrencial i molt perill en avingudes.
- Millorar el creuament de cartografies i dades sectorials.
- Alerta sistematitzada hidrològica, hidràulica i de danys.
- Implantar Plans d’Actuació Municipals (PAM) per a emergències per
inundacions en municipis d’elevat risc que encara no en disposin.
- Implantar Plans d’Autoprotecció (PAU) front inundacions en centres i
establiments que encara no ens disposin.
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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CONCLUSIONS I TENDÈNCIES FUTURES (2)
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- Preveure la progressiva retirada d’activitats vulnerables ja existents en
zones de flux preferent.
- Divulgar més la necessitat d’autoprotecció individual mitjançant medis
de comunicació i escoles.

- Fer accessible, de forma amigable i senzilla, les informacions per al
públic en general, i no solament per als experts.

- Calibrar les zones delimitades com a potencialment inundables amb
l’observació de zones realment inundades en episodis d’avingudes
mitjançant delimitació de zones realment inundades amb sistemes
avançats d’observació (satèl·lits, drons etc.).

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

CONCLUSIONS I TENDÈNCIES FUTURES (3)

37

- Aprofundir projectes de recerca i innovació en Sistemes d’Alerta
Primerenca d’Inundacions (A4CAT per exemple).
- Avançar en el coneixement de la incidència del canvi climàtic en les
pluges torrencials mediterrànies.

- Davant previsions meteorològiques de possibles aiguats intensos
passar a seguir el següent esquema predictiu: pot ploure molt → pot
circular molt cabal pels rius →pot desbordar →pot causar danys pel fet
d’haver ocupacions vulnerables a la zona inundable.

- Introducció de la figura del predictor de danys per inundacions.
- Sensibilització sobre els greus riscs de voler creuar guals sobre lleres
en episodis d’avingudes.

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

