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Introducción: las inundaciones en España
nº de fallecidos por inundaciones en España 1990-2012. Fuente: DGPCYE
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http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-viewer

La mayoría de los países 

han elegido las 

Demarcaciones 

Hidrográficas como las 

unidades de gestión de 

los PGRI. 
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Ámbitos 

de 

gestión 

de los 

PGRI

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-viewer

Italia, que tiene 8 

Demarcaciones 

Hidrograficas ha elegido las 

provincias (51) como 

unidades de gestión de los 

PGRI.

Irlanda, con 7 

Demarcaciones 

Hidrográficas ha 

seleccionado 26 unidades 

de gestión de los PGRI 

Demarcaciones 

hidrográficas

Ámbitos PGRI
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Ámbitos PGRI

Cataluña

Fluvial                 619 Km  / 126 Arpis

Fluvial /Marina    186 km  / 13 Arpis

Marina                 132,63 km / 21Arpis

Total                     939 km / 160 Arpis
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Benavente (Zamora)

Planes de 

gestión del 

riesgo de 

inundación

• Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida.

• Mejorar el conocimiento, a todos los niveles, para la adecuada gestión
del riesgo de inundación.

• Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores
involucrados en la gestión del riesgo.

• Reducir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en la zona
inundable.

• Lograr una adecuada gestión de la exposición en las zonas inundables.

• Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo para
las actividades económicas situadas en la zona inundable.

• Contribuir a la mejora de las condiciones hidromorfológicas de las
masas de agua categoría río para que estas alcancen su buen estado

o buen potencial, en coordinación con la Directiva Marco del Agua.

Posibles objetivos de los PGRIs
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0

Benavente (Zamora)

Planes de gestión del riesgo de inundación Tipos de medidas

No actuación No actuación

Prevencion

Ordenación del territorio

Traslado y relocalización de usos del suelo incompatibles

Adaptación de los usos del suelo al riesgo de inundación

Otras actuaciones

Protección

Medidas para disminuir caudales, mejora de inflitración, recuperación 

espacio fluvial, etc…

Construcción, optimización y/o eliminación de obras que regulen los 

caudales, a estudiar en cada caso.

Construcción, optimización y/o eliminación de obras longitudinales en 

el cauce y/o llanuera de inundación, a estudiar en cada caso.

Mejora de la reducción de la superficies inundadas, por ejemplo a través 

de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

Otras actuaciones

Preparación

Sistemas de previsión y alerta

Planes de actuación en emergencias

Concienciación y preparación a la población

Otras actuaciones

Recuperación y evaluación ´

Recuperación de daños humanos y materiales, sistemas de atención a 

víctimas, seguros, etc…

Recuperación de daños medioamentales, descontaminación,…  

Evaluación de lecciones aprendidas, 
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del Rio 

Órbigo 

(León)
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R = P x E x V

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/
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http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm

- 41 / 843 -

http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm


Normativa de inundaciones

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
3

8

Benavente (Zamora)

Medidas de 

reducción de 

la 

vulnerabilidad

www.plan-loire.fr

R = P x E x V
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R = P x E x V

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Más información 

en:
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Muchas 

gracias 

por su 

atención
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La normativa catalana i les inundacions

M.Dolors Vergés Fernández
Advocada de la Generalitat
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Índex de la presentació

Fer un repàs de la legislació més rellevant pel que fa al marc legal 

relacionat amb l’ocupació de la zona inundable

Legislació estatal 6’ 3

Legislació catalana 6’ 8

Limitacions urbanístiques a la zona inundable 6’ 9
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Agreuja l’urbanisme el risc d’inundacions? 
Insuficient regulació jurídica o 

incompliment de la legislació vigent?

Científics del CSIC mantenen que els danys que causa l’urbanisme sobre 
el risc d’inundacions s’ha multiplicat en un 6%.

Informe Síndic de Greuges any 2000: “Reiterem la necessitat de revisar 
els diferents instruments de planificació urbanística a la llum dels risc 
possible d’inundacions, modificar els usos permesos, declarant zones 
no urbanitzables o fora d’ordenació i, si calia, arribant, en cas de 
situació extrema, a l’expropiació o el trasllat, si era necessari, de les 
instal·lacions legalitzades, però en evident situació de risc".
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Reial decret llei 1/2001, de 20 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües

Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, que aprova el 
reglament del domini públic hidràulic, modificat 
pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener

Reial decret legislatiu 2/2008, que aprova el text 
refós de la Llei del sòl
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Article 11.3  El Govern pot establir limitacions en 
l’ús de les zones inundables per garantir la 
seguretat de les persones i béns. Els governs de 
les comunitats autònomes poden establir 
normes complementàries a aquesta regulació.

Article 25.4 Les Confederacions Hidrogràfiques 
emeten informe previ sobre els plans que hagin 
d’aprovar les comunitats autònomes en matèria 
de medi ambient, ordenació del territori i 
urbanisme.
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Legislació estatal

Text refòs de la Llei d’aigües
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Article 14.1 Es consideren zones inundables les 
delimitades pels nivells teòrics que assoliran les 
aigües en les avingudes, el període estadístic de 
retors de les quals sigui de cinc-cents anys, 
atenent a estudis geomorfològics, hidrològics i 
hidràulics, així com a sèries d’avingudes 
històriques i documents o evidències històriques 
de les mateixes.
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Legislació estatal

Reglament de domini públic hidràulic -1

La qualificació com zones inundables no altera la 

qualificació jurídica i la titularitat dominical dels 

terrenys que la tinguin
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Article 232. Són objectius de la protecció del 
domini públic hidràulic contra el seu 
deteriorament:

c) Evitar qualsevol actuació que pugui ser 
causa de degradació.

Article 233. El concepte de degradació del 
domini públic hidràulic inclou les alteracions 
perjudicials de l’entorn afecte a aquest domini.
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Legislació estatal

Reglament de domini públic hidràulic -2
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Article 12.2 a. Està en situació de sòl rural:

a) En tot cas, el sòl preservat de la seva 
transformació, que haurà d’incloure, com a 
mínim, els terrenys subjectes a tal protecció 
.... .., així com aquells amb riscos naturals, 
inclosos els d’inundació...

Article 15.2 L’informe de sostenibilitat 
ambiental dels instruments d’ordenació 
d’actuacions d’urbanització haurà d’incloure 
un mapa de riscos naturals
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Legislació estatal

Llei del sòl (text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008)
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Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova 
el Pla Territorial General de Catalunya 

Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret 305/2006, de 18 de juliol

Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 7/2011, del 27 de juliol i 
per  la Llei 3/2012, de 22 de febrer 

Pla de Gestió del Districte de conca fluvial de 
Catalunya (PGDCFC)
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Legislació catalana
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Article 5.4:

“El planejament urbanístic ha de justificar 
expressament la seva coherència amb les 
determinacions i les propostes dels plans 
territorials parcials i dels plans sectorials, 
respectant l'autonomia dels municipis en 
matèria de planejament, en el marc de les 
competències d'aquests”
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Legislació catalana

Pla territorial de Catalunya -1
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Article 7

1- La planificació hidràulica elaborada per l'Administració de la 
Generalitat, en el marc de la legislació especial que la regula, 
ha d'establir determinacions específiques per a l'àmbit 
territorial de les conques internes de Catalunya. 

2- Les determinacions a què es refereix l'apartat 1 han 
d'incloure, com a mínim: 

a) L'inventari dels usos i les demandes existents i l'estudi dels 
que són previsibles. 

b) Els criteris de prioritat i compatibilitat d'usos i l'ordre de 
preferència dels aprofitaments.

c) L'assignació i la reserva de recursos pels usos i les 
demandes existents i previsibles. 

d) Les infraestructures hidràuliques bàsiques necessàries.
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Legislació catalana

Pla territorial de Catalunya -2
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Article 9.2

“Està prohibit urbanitzar i edificar en zones 
inundables i en altres zones de risc per a la 
seguretat i el benestar de les persones, 
salvant les obres vinculades a la protecció i la 
prevenció de riscos”
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Legislació catalana

Llei d’urbanisme
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Zona inundable 

Constituïda per:

llera dels rius i rieres

franges de terreny vinculades a la preservació 
del règim de corrents i de les planes 
d’inundació per episodis extraordinaris
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Legislació catalana

Article 6. Directriu de preservació front als riscos d’inundació del 

reglament de la Llei d’urbanisme
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Article 60.1.a:

“Les possibles actuacions necessàries per a 
l’adopció de mesures de protecció enfront els 
riscos d’inundació poden ser tant obres com 
altres tipus d’actuacions de caire no 
estructural basades en la gestió del risc”
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Legislació catalana

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
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Les limitacions dels usos i construccions
establertes per  la zona inundable no 
s’apliquen:

• al sòl urbà

• a les edificacions o conjunts objecte de 
protecció pel seu valor històric, artístic, 
arquitectònic o industrial
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Limitacions de l’aplicació
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En el sòl urbà el planejament urbanístic ha de 
preveure l’adopció de mesures de protecció 
front als riscos d’inundació, d’acord amb el 
que determini l’administració hidràulica

Els POUMs poden incorporar terrenys 
inclosos en la zona de sistema hídric a sectors 
de sòl urbà consolidat i de sol urbanitzable si 
els usos són compatibles
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Aspectes a tenir en compte
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Figures urbanístiques
2

0
0

6

No es permet cap ús. 

Preservació ambiental i del 

règim de corrent.

ZONA

FLUVIAL

Zonificació Objetiu i delimitació Usos

Presenvació de la qualitat de l’aigua i 

dels ecosistemes associats a la llera. Es 

delimita a partir de la Q10 i de la ribera 

mín.
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Figures urbanístiques

No es permet cap ús. 

Preservació ambiental i del 

règim de corrent.

ZONA

FLUVIAL

Zonificació Objetiu i delimitació Usos

Presenvació de la qualitat de l’aigua i 

dels ecosistemes associats a la llera. Es 

delimita a partir de la Q10 i de la ribera 

mín.

Vía preferent de desguàs en 

avinguda. Es delimita a partir del Q100.

SÍSTEMA 

HÍDRIC

No construcció ni 

edificació. Preservació 

règim de corrents.
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Figures urbanístiques

No es permet cap ús. 

Preservació ambiental i del 

règim de corrent.

ZONA

FLUVIAL

Zonificació Objetiu i delimitació Usos

Presenvació de la qualitat de l’aigua i 

dels ecosistemes associats a la llera. Es 

delimita a partir de la Q10 i de la ribera 

mín.

Vía preferent de desguàs en 

avinguda. Es delimita a partir del 

Q100.

SÍSTEMA 

HÍDRIC

No construcció ni 

edificació. Preservació 

règim de corrents.

ZONA 

INUNDABLE

Segons la definició de la Llei 

d’Aigües. És la delimitació de la zona 

definida a partir de Q500.

Possible construcció i 

edificació amb 

condicions.
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Figures urbanístiques

No es permet cap ús llevats 

dels associats a la 

preservació ambiental i del 

règim de corrents.

ZONA

FLUVIAL

Zonificació Objetiu Usos

Preservació de la qualitat 

de l’aigua i dels 

ecosistemes associats a 

la llera. 

Vía preferent de desguàs 

i acumulació d’aigua en 

avinguda. 

SÍSTEMA 

HÍDRIC

Cap construcció amb 

alteració del règim de 

corrents.

ZONA 

INUNDABLE

Definir la zona 

potencialment inundable 

per Q500

Possible construcció i 

edificació amb 

condicions.

Delimitació

Es delimita a 

partir de la Q10 

matitzada

Es delimita a 

partir del Q100 

matitzada.

És la delimitació 

de la zona definida 

a partir de Q500.
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Usos compatibles SH

a) Els usos agraris (no construccions)

b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos 

esportius a l’aire lliure

c) Els llacunatges i les estacions de bombament 

d’aigües residuals o potables

d) Infraestructures lineals de comunicació i transport

e) Infraestructures de serveis i canonades soterrades

f) Usos previstos per la legislació vigent en matèria 

de domini públic hidràulic
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Usos compatibles al sistema hídric

Els POUM poden incorporar terrenys inclosos en la 

zona de sistema hídric a sectors de sòl urbà no 

consolidat i de sol urbanitzable si es destinen a usos 

compatibles
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Usos compatibles a la zona inundable

El planejament urbanístic no pot admetre:

a) Zones condició d’inundació greu: àrees

d’acampada ni serveis de càmping ni edificacions

b) Zones condició d’inundació moderada: àrees

d’acampada ni serveis de càmping i sols

edificacions destinades a usos industrials i 

emmagatzematge

c) Zones condició d’inundació lleu: sense limitacions
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Fora d’ordenació

El planejament urbanístic ha de subjectar al règim de 

fora d’ordenació:

a) Les edificacions i activitats preexistents en la zona 

fluvial, excepte les que permeti la legislació vigent

en matèria de domini públic hidràulic o siguin

objecte de protecció

b) Les activitats de càmping preexistents, excepte si 

s’executen, amb les autoritzacions pertinents, les 

obres necessàries per prevenir el risc d’inundació.
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Autoritzacions en sòl no urbanitzable -1

Article 46 del Reglament de la Llei d’urbanisme

A més de la utilització d’acord amb la seva naturalesa 

rústica, només es poden admetre els usos, 

construccions i obres previstos en la Llei 

d’urbanisme, respectant en tot cas les 

incompatibilitats i determinacions de la legislació 

sectorial i del planejament territorial i urbanístic.
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Autoritzacions en sòl no urbanitzable -2

Article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme

Els projectes d’actuacions específiques d’interès

públic en sòl no urbanitzable s’han de tramitar 

mitjançant:

• Un pla especial

• Autorització específica
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Autoritzacions en sòl no urbanitzable -3

En qualsevol cas, entre la documentació requerida, 

ha de figurar:

e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actua-

ció afecta aqüifers classificats, zones vulnerables o 

zones sensibles declarades de conformitat amb la 

legislació vigent.

El projecte es pot denegar pels motius que 

estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 85
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Limitacions urbanístiques a la zona inundable 

Autoritzacions en sòl no urbanitzable -4

Article 87.3

c) La compatibilitat amb el risc preexistent, d’acord 

amb els indicadors dels riscs geològics i de protecció 

civil disponibles.

Article 87.4

c) L’adequació a la legislació sectorial i urbanística
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La normativa de protecció 

civil i les inundacions

Mª Montserrat Sánchez García

Normativa inundacions

- 73 / 843 -



Normativa  inundacions

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
2

Índex de la presentació

1.- El títol competencial de la protecció civil a Catalunya

2.- Regulació legal de la protecció civil 

3.- Els plans de protecció civil 

4.- Autoritats de protecció civil

5.- El Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya 
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La protecció civil un concepte ignorat 
per la Constitució i l’Estatut 

d'autonomia del 1979
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La protecció civil segons el Tribunal 

Constitucional

Conjunt d’accions dirigides a evitar, reduir o corregir els

danys causats a persones i béns per tota classe de mitjans

d’agressió i pels elements naturals o extraordinaris en temps de

pau quan l’amplitud i la gravetat de llurs efectes els fa assolir el

caràcter de calamitat pública (STC 123/1984, de 18 de

desembre).
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Reconeixement estatutari com a 

competència exclusiva de la Generalitat

La competència exclusiva en matèria de protecció civil, que

inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució de

mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i

també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció

civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció

d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en

aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de

les seves competències en matèria de seguretat pública (article

132.1.EAC).
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Reconeixement estatutari als Governs 

locals en matèria de protecció civil

L’article 84.2.c.) de l’Estatut del 2006, també ha

reconegut les competències dels governs locals en

matèria de protecció civil, però limitada a la

competència que li atribueixin les lleis.
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Anàlisi de la competència de la Generalitat

La competència “exclusiva” en protecció civil, s’atribueix,

amb caràcter exclusiu a la Generalitat, i es configura com

una matèria nova independent de la seguretat pública,

sens perjudici del que estableixi l’Estat en l’exercici de les

seves competències en matèria de seguretat pública.
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Anàlisi de la competència de la Generalitat

.

Segons la doctrina jurisprudencial, la competència

autonòmica resta limitada per la competència estatal:

quan entren en joc les previsions excepcionals dels

estats d’alarma, excepció i setge; quan el caràcter

supraterritorial de l’emergència exigeixi una coordinació

de recursos personals i materials, i quan l’emergència

sigui “de tal envergadura que requiera una dirección de

carácter nacional” (STC 123/1984, esmentada, FJ 4).
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Regulació legal de la protecció civil a 

Catalunya

La llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, va

regular aquesta matèria que comprèn les accions destinades a

protegir les persones, els béns i el medi ambient davant

situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats

públiques en tot el territori de Catalunya i per a totes les

situacions d’emergència, llevat de les emergències declarades

“de interès nacional” (article 1. LPCC).
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FORMACIÓ

REHABILITACIÓ
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plans territorials

plans especials

plans d'autoprotecció

PREVENCIÓ

Camp d’actuació de la protecció civil
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Regulació legal de la protecció civil a 

Catalunya
La legislació urbanística i de planificació territorial, i també la sectorial que afecti

les activitats de risc, segons el Catàleg d’activitats i centres que han d’adoptar mesures

d’autoprotecció i el Mapa de protecció civil , han de tenir en compte les necessitats

de protecció civil ( article 14 LPCC)

-Caràcter vinculant de determinats informes de les comissions territorials

d’urbanisme en relació amb els plans especials urbanístics, els plans de millora urbana

i els plans parcials urbanístics, quan en fonamenten en motius d’interès supramunicipal,

d’acord amb els indicadors dels risc de protecció civil(article 87.3.c) del Decret

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme).

- Els plans o programes sotmesos a avaluació ambiental i determinades

modificacions han de tenir en compte els riscos de protecció civil ( article 15 de la

llei 6/2009,del 28 d’abril,d’avaluació ambiental de plans i programes)
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Els plans de protecció civil a Catalunya

La regulació dels instruments de planificació es

converteix en l’eina principal de l’acció pública en

matèria de protecció civil.

Els plans de protecció civil poden ser: territorials,

especials i d’autoprotecció.
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Plans territorials de protecció civil

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les

emergències que es poden produir en el seu àmbit

respectiu. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt

de Catalunya i els municipis ( Pla territorial de protecció

civil de Catalunya (PROCICAT) aprovat pel Decret

161/1995, de 16 de maig)
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Plans especials que inclouen els riscos 

d’inundacions

Els plans especials preveuen les emergències generades per riscs concrets.

Inclouen , les emergències produïdes pels risc d’inundacions.

Els plans especials es declaren d’interès de Catalunya i els aprova el Govern,

com a òrgan superior de direcció i coordinació de protecció civil de

Catalunya,d’acord amb els requisits establerts per la legislació vigent, i amb

l’informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Els municipis en el territori dels quals s’apliquen els plans especials, com

el d’inundacions, la llei els obliga a incorporar en llurs plans d’actuació

municipal les previsions derivades del pla especial. Aquests plans són aprovats

pels plens de les corporacions municipals respectives i homologats per la

Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
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Plans d’autoprotecció

Els plans d’autoprotecció preveuen, per a determinats

centres, empreses i instal·lacions, les emergències que

es poden produir com a conseqüència de llur pròpia

activitat i les mesures de resposta davant situacions de

risc, catàstrofes i calamitats públiques que els poden

afectar (Decret 82/2010, de 29 de juny,catàleg d’activitats

i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció... )
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PLANS TERRITORIALS PLANS ESPECIALS

PROCICAT

INFOCAT

INUNCAT

SISMICAT

TRANSCAT

PLASEQCAT

NEUCAT / ALLAUCAT

CAMCAT

Inclou plans d’actuació:

-Contaminació Flix

-Subsidències Sallent

- Ferrocarril

- Pandèmies

Inclou protocols per:

- Fort vent

-Afectació subministraments 

bàsics

-Emergències a la Muntanya 

de Montserrat

AEROCAT 

RADCAT
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Autoritats de protecció civil a Catalunya

CONSELLER D’INTERIOR: és l’autoritat superior de protecció civil de Catalunya, sens

perjudici de les funcions de direcció i coordinació que corresponen al Govern.

- Fer la declaració d’emergència d’interès de Catalunya,

-Declarar l’activació des plans de protecció civil d’àmbit de Catalunya i concretament del

d’inundacions.

- Exercir la inspecció de tots els serveis, els mitjans i els recursos afectes al pla

d’inundacions activat, i la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de

Catalunya.

ALCALDE / ALCALDESSA: és l’autoritat local superior de protecció civil

-Declarar l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal, com poden ser els plans

d’actuació municipal d’inundacions(PAM)

- Exercir la direcció i el comandament superiors i la coordinació i la inspecció de tots els

serveis, i exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local.
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Pla especial d’emergències per inundacions 

de Catalunya(INUNCAT)

Aprovat per Acord del Govern de la Generalitat 82/2006, de 22 d’agost, pla

actualitzat l’any 2012.

Les funcions bàsiques del Pla són:

− Conèixer les zones i els municipis amb risc d’inundacions a Catalunya.

− Establir l’estructura organitzativa en situació d’emergència dels serveis de la Generalitat

de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades..

− Establir els procediments d’actuació: activació, avisos, intervenció, coordinació amb els

municipis, etc.

− Determinar els criteris de planificació dels plans d’actuació municipal (PAM).

− Especificar els procediments d’informació a la població.

− Catalogar els mitjans i els recursos disponibles.
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Pla especial d’emergències per inundacions 

de Catalunya

L’estructura i l’organització del Pla INUNCAT es compon

fonamentalment de:

- Direcció del pla

- Consell assessor

- Gabinet d’informació

- Grups d’actuació

- Centres d’emergències (CECAT, CCA i CECOPAL)
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L’experiència de la Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer

Onofre Gabaldó,

Cap del Servei d’Hidrologia

La regulació dels usos a zones inundables

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL JÚCAR
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ZONES LEGISLACIÓ HIDRÀULICA

ZONA INUNDABLE, T = 500 anys

ZONA DE FLUX PREFERENT

ZP = 100 m DPH ZP = 100 m

ZS = 5 m
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La finalitat de la regulació en la legislació hidràulica:

La consecució dels objectius de preservar el 

domini públic hidràulic,

Previndre el deteriorament dels ecosistemes

aquàtics, contribuint a la seua millora

Protegir el règim de corrents en avingudes
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LIMITACIONS D’USOS

ZONA DE SERVITUD

Construccions, només en casos molt justificats

ZONA DE POLICIA

Sotmeses a autorització:

•Alteracions substancials del relleu

•Extraccions àrids

•Construccions de tot tipus, de caràcter definitiu o 

provisional

•Qualsevol ús o activitat que supose un obstacle per al 

corrent en règim d’avingudes o que pugue ser causa de 

degradació o deteriorament de l’estat de la massa d’aigua, 

de l’ecosistema aquàtic i, en general, del domini públic

hidràulic.
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La Llei d’Aigües i el RDPH

• El RDPH estableix que la zona de policia podrà ampliar-se per a 
incloure la zona o zones on es concentra preferentment el flux, 
per a protegir el règim de corrents en avingudes, i reduir el risc de 
producció de danys en persones i béns.

• En aqueixes zones només podran ser autoritzades per l'organisme
de conca aquelles activitats no vulnerables enfront de les 
avingudes i que no suposen una reducció significativa de la 
capacitat de desguàs.
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ZONA DE FLUX PREFERENT
ÀREA PERILLOSA

T=100

v>1m/s

h>1m

v x h >0,5 m2/s

ZFP
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VÍAS DE INTENS DESGÜÀS
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ÀREES INUNDABLES T = 500 ANYS

MAPES DE PERILLOSITAT
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COMPARACIÓ ZONA INUNDABLE I ZONA DE POLICIA

ZONA DE POLICIA

ZONA INUNDABLE

T = 500
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0

DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

ZONA DE POLICIA

ZONA DE FLUX PREFERENT

ZONA INUNDABLE (T = 500 anys

COMPARACIÓ ZONA INUNDABLE I ZONA DE POLICIA
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1

DIRECTIVA 2007/60/CE, D’INUNDACIONS
TRANSPOSTA PEL R. D. 903/2010

TRES FITES:

•AVALUACIÓ PRELIMINAR DEL RISC D’INUNDACIÓ

•MAPES DE PERILLOSITAT I RISC

•PLANS DE GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ
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2

MAPES DE PERILLOSITAT

Actualment en consulta pública 

S’han estimat en la CHJ:

Domini públic hidràulic estimat o probable

Zones de servitud i policia

Zona de flux preferent

Extensió de la inundació, calats i velocitats per als cabals de T = 10, 

25, 50, 100  i 500 anys

Es poden consultar en el Sistema nacional de cartografia de zones

inundables, facilitant el compliment de l’article 25.4 del text refós de 

la Llei d’Aigúes
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3

MAPAS DE PERILLOSITAT. LÍNEAS LEGALS.
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4

MAPES DE PERILLOSITAT. BAIXA, MITJANA I ALTA PROBABILITAT.
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MAPES DE PERILLOSITAT. MAPAS DE CALATS.
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PLANS DE GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ

Responsabilitat compartida

Coordinació entre administracions públiques

Àmbit territorial: demarcacions hidrogràfiques

Coordinació amb els plans hidrològis de conca

Coordinació amb altres plans: ordenació del territori, protecció civil,…
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Plans de gestió del risc

• Estableixen objectius per a reduir els danys a persones, medi ambient, 
patrimoni cultural i activitats econòmiques. 

• Abasten tots els aspectes de la gestió del risc, centrant-se en la prevenció, 
protecció i preparació, inclosos la previsió d'inundacions i els sistemes d'alerta
primerenca. 

• Poden incloure la promoció de pràctiques d'ús sostenible del sòl, mesures de 
restauració hidrològic-agroforestal, millora de la retenció d'aigües i 
inundacions controlades.

• Estableixen els programes de mesures que permetin reduir el risc enfront de 
les inundacions, partint de la cartografia de risc.
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Components dels plans de gestió del risc

a) Conclusions de l'avaluació preliminar del risc d'inundació. 

b) Mapes de perillositat i risc d'inundació. 

c) Objectius de la gestió del risc d'inundació. 

d) Resum dels criteris especificats pel pla hidrològic de conca sobre l'estat de les 
masses d'aigua els seus objectius ambientals en trams amb risc potencial 
significatiu per inundació. 

i) Resum del contingut dels plans de protecció civil. 

f) Descripció de sistemes i mitjos per a l'obtenció d'informació hidrològica en temps
real durant les crescudes, així com dels sistemes de predicció i ajuda. 

g) Resum dels programes de mesures, indicant les prioritats que cada 
Administració, en l'àmbit de les seues competències, ha aprovat. 

h) Conjunt de programes de mesures (preventives i pal·liatives, estructurals o no 
estructurals) 
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Programa de mesures
1. Restauració fluvial i hidrològic-agroforestal.

2. Millora del drenatge d'infraestructures.

3. Predicció d'avingudes: eines per a predicció o ajuda a la decisió i normes de gestió 
d'embassaments durant les avingudes.

4. Protecció civil: coordinació amb plans de protecció civil i protocols de comunicació.

5. Ordenació territorial i urbanisme: a) limitacions als usos del sòl en la zona inundable, 
criteris emprats per a considerar el territori com no urbanitzable i criteris constructius 
exigits a les edificacions i b) adaptació del planejament urbanístic als criteris del pla de 
gestió del risc d'inundació, inclosa la possibilitat de retirar construccions que suposen 
greu risc.

6. Promoció d'assegurances enfront d'inundació, especialment, assegurances agràries.

7. Mesures estructurals i els estudis cost-benefici que les justifiquen, així com mesures 
d'inundació controlada de terrenys.
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE 

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(PATRICOVA) - 2003
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•Obtenir un adequat coneixement i avaluació dels riscos 

d’inundació

•Procediments administratius àgils i rigurosos

•Coordinació de totes les Administracions Públiques i agents

socials

•Orientació dels desenvolupaments urbanístics i territorials

cap les àrees no inundables… 

•Gestió de les zones inundables…

PATRICOVA, REVISIÓ 2013. OBJECTIUS GENERALS 
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•Adequació a la nova legislació…incorporant

millores…influència dels canvis d’usos del sòl.

•Procediments administratius àgils i rigurosos

•Adequació de la cartografía de perillositat i riscs

als SIG

•Orientació dels desenvolupaments urbanístics i 

territorials cap les àrees no inundables… 

•Establiment de protocols d’actuació coordinada 

amb altres cartografies oficials…

•Avaluació dels efectes de les infraestructures en 

zones inundables

PATRICOVA. OBJECTIUS ESPECÍFICS
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• S’han redactat els plans directors de defenses contra les avingudes
en les comarques de la Marina Alta i de la Marina Baixa a la 
província d’Alacant.

•Han estat sotmesos a informació pública.

• Han seguit molts dels criteris de la Directiva, concretament:
• elaboració dels mapas de perillositat i risc
• establiment de programes de mesures basades an els anàlisis cost -
benefici

PLANS DIRECTORS DE DEFENSES CONTRA LES 
AVINGUDES EN LES COMARQUES DE LES MARINES
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ZONA D’ESTUDI DE LA MARINA ALTA

ZONA D’ESTUDI DE LA MARINA BAIXA

PLANS DIRECTORS DE DEFENSES CONTRA LES 
AVINGUDES EN LES COMARQUES DE LES MARINES
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Solución 1: actuaciones de tipo no estructural

Elaboració de cartografia de risc d’inundació.

Recomanacions de la revisió del planejament urbà municipal a la 
vista dels resultats del pla.

Recomanacions de la promoció i divulgació de assegurances dels
béns afectats per les inundacions.

Actuacions de restauració hidrològica – forestal.
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Solución 2: actuaciones de tipo estructural

•Millora d’obres de pas i drenatge transversal als barrancs,

•Adecuació i canalització dels rius i barrancs

•Establiment d’àrees de laminació controlada.

•En algún cas, si cal, es proposa la construcció de preses de 
laminació. 
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l’Alfàs del Pi: Análisi cost – benefici

- 119 / 843 -



La  regulació dels usos a zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
2

8

Risc sobre els usos planificats per danys tangibles en euros/any per municipi i zona

Risc en la situació actual per danys tangibles en euros/any per municipi i zona
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GRÀCIES PER LE SEUA ATENCIÓ
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Les inundacions als plans urbanístics:

un planejament de base, o unes 

restriccions a posteriori?

Rosa Vilella Gassiot

Regulació dels usos a les zones inundables

- 122 / 843 -



Regulació dels usos a les zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
2

Llei d’Urbanisme

TÍTOL PRELIMINAR. De l’objecte i els principis generals

Capítol II. Principis generals de l’actuació urbanística.

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.

El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i del medi ambient i comporta

conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics,

històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de visa de les generacions presents i futures.

Atès que el sòl és un recurs limitat, comporta la configuració de models d’ocupació del sòl amb els requisists següents:

- Evitar la dispersió en el territori.

- Afavorir la cohesió social.

- Considerar la rehabilitació i la renovació en sòl urbà.

- Preservar i millorar els sistemes de vida tradicional a les àrees rurals.

- Consolodar un model de territori globalment eficient.

Dins aquest marc d’actuació el planejament urbanístic ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu de

planejament sostenible.

MARC DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA – PLANEJAMENT DE BASE
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Llei d’Urbanisme

TÍTOL PRELIMINAR. De l’objecte i els principis generals

Capítol II. Principis generals de l’actuació urbanística.

Article 9. Directrius per al planejament urbanístic.

9.1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i l’execució del

planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de

qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.

9.2. Es prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les

persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.

MARC DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA

A partir d’aquests principis generals d’actuació, el planejament urbanístic, com a eina d’ordenació del territori, recull en les

seves determinacions i, també en la seva tramitació, el pronunciament dels organismes amb competències sectorials.

Pel que fa les zones inundables, l’Agència Catalana de l’Agua s’ha de pronunciar tant en els planejaments d’abast general

com en els planejaments derivats i, fins i tot , en les autoritzacions en sòl no urbanitzable.

D’aquesta manera es garanteix, amb un bon planejament de base, el compliment dels principis generals de l’actuació

urbanística.
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Planificació territorial

Pla territorial general de Catalunya

Plans territorials parcials

Plans sectorials

Planificació urbanística

Planejament general

Plans Directors urbanístics

Plans d’ordenació urbanística municipal

Planejament derivat

Plan parcials urbànistics (ordenació de dettall del sòl urbanitzable)

Plas de millora urbana (ordenació de detall del sòl urbà)

Plans especials (ordenació de sòls urbans o no urbanitzable amb diferent competència i abast)

Autoritzacions en sòl no urbanitzable

EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Plans Territorials Parcials

Són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part 

del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi 

emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur.

•Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran

•Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida)

•Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre

•Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

•Pla territorial parcial de les Comarques Centrals

•Pla territorial metropolità de Barcelona

•Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

El planejamnet territorial parcial ha inclós els sòls amb risc 

d’inundació dins el sistema d’espais oberts i com a espais de 

protecció territorial.

D’aquesta manera es preserva aquests sòls de la seva possible 

transformació urbanística. 

No s’han inclós dins aquesta categoria aquells sòls que els 

planejaments municipals ja preveuen com a àmbits de 

transformació.

Regulació dels usos a les zones inundables
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Plans Territorials Sectorials

Abasten tot el territori i constitueixen el desenvolupament territorial d'un sector segons el marc global i les directrius 

establertes al Pla Territorial General.

•Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

•Pla director de les estacions de muntanya

•Pla director d'infraestructures 2001-2010

•Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026

•Pla de ports de Catalunya 2007-2015

•Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015

•Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012

•Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya 2008-2012

•Pla director de mobilitat de Girona

•Pla director de mobilitat de Tarragona

Regulació dels usos a les zones inundables
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PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

Plans Directors Urbanístics (art.56 de la Llei d’urbanisme 2/2002)

Són instruments de la planificació urbanística del territori en coherència amb el planejament territorial

i estableixen les directrius per coordinar l' ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal.

Plans d' Ordenació Urbanística Municipal (art.57-59 de la Llei d’urbanisme 2/2002)

Són instrument d’ ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o més d’un terme municipal.

Plans Urbanístics Derivats (art.65-70 de la Llei d’urbanisme 2/2002)

Estàn sotmesos jerarquicament al planejament general i està integrat pels plans parcials urbanístics, 

plans parcials urbanístics de delimitació, plans especials urbanístics i els plans de millora urbana.

Autorització en sòl no urbanitzable (art.47-49 de la Llei d’urbanisme 2/2002)

Els objetius segons el planejament territorial són:

- Ordenar les implantacions sobre el territori.

- Atraure l'activitat econòmica als espais idonis i garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible.

Regulació dels usos a les zones inundables
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Regulació dels usos a les zones inundables

PLANS DIRECTORS

Amb un abast irregular sobre el territori i amb un contingut i objectius molt diferents, no garanteixen per a tot l’àmbit de 

Catalunya el compliment dels principis de preservació front el risc d’inundació
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Regulació dels usos a les zones inundables

PDU de la Val d’Aran

Plan Director Urbanístic de la Vall d’Aran

De propòsit general i d’abast d’una comarca sencera

En les seves determinacions preveu la redacció d’un nou

estudi d’inundabilitat que ha de servir per a la redacció de les

directrius pel parc de la Garona, que haurà de garantir el

correcte desenvolupament i ús de les zones inundables amb

una gestió del risc per a persones i béns.
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Regulació dels usos a les zones inundables

PLANEJAMENT GENERAL MUNICIPAL
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Regulació dels usos a les zones inundables

PLANS D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
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Regulació dels usos a les zones inundables

PLANEJAMENT DERIVAT
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Regulació dels usos a les zones inundables

EL PLANEJAMENT DERIVAT
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Quins reptes impliquen les grans 

infraestructures lineals?

David Prat

Subdirector general d’Infraestructures de 

Transport Terrestre

La regulació dels usos a zones inundables
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Índex

• Consideracions prèvies

• El procés projectual

• La normativa. Conceptes

• Casos d’estudi

• Reflexions finals

Variant de Besalú. Viaducte sobre el Fluvià
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Consideracions prèvies

Una infraestructura viària ha de

• donar servei a les necessitats de mobilitat

• en condicions adients de comoditat i de seguretat

• de manera integrada en i amb respecte per l’entorn

• amb uns costos de construcció i de manteniment sostenibles

Lo passador

Pont “desconegut”
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Morfologia territorial
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Nocions de partida

Quan una carretera intercepta un curs fluvial (riu, riera, curs natural d’aigua) cal

vetllar:

• Que la presència del curs d’aigua no representi un perill per a la

infraestructura

• Que la presència de la infraestructura no alteri significativament el règim

del curs natural d’aigua ni la morfologia de la llera

• Que no hi hagi afectacions o danys a tercers. Per exemple, que s’eviti la
possibilitat d’inundacions aigua amunt de la infraestructura o erosions

aigua avall de la mateixa

La carretera i el riu

han de “respectar-

se” mútuament

Plànol de conques
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Conservació extraordinària: Cas de les riuades a la Vall d’Aran (18/06/2013)

• Danys produïts: esfondraments de terraplens, desestabilització de desmunts, danys en

murs i estructures afectats

• Obres d’emergència executades: estabilització de terraplens, reconstrucció de murs i

esculleres

6

Obres d’emergència a la Carretera C-28 Vielha - Salardú

Tram Garós - Arties Arties - Salardú

Longitud de carretera a reconstruir 500 m 350 m

Cost 3 MEUR 2 MEUR
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Procés de disseny hidràulic

Determinació de la pluja de disseny en funció del 
període de retorn i la pluviometria de la zona

Transformació de la pluja en escorrentiu superficial 

i obtenció del cabal d’avinguda

Verificació de la capacitat hidràulica de la 

estructura i d’afectacions a tercers 
(sobreelevacions)

Determinació de les característiques geomètriques i 

hidràuliques (llindar d’escorrentiu) de la conca

Càlcul estructural de l’obra de 
drenatge: estat límit de servei i estat 

límit últim

Modelització unidimensional o bidimensional

Flux uniforme o règim gradualment variat

1

2

3

4

5

- 141 / 843 -



La  regulació dels usos a zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

Actors

• Administració titular de la infraestructura (Construcció i Explotació)

• Administracions reguladores (Condicions de circulació, Grans

Emergències, Organismes de conca, Medi ambient, Urbanisme)

• Administracions gestores (Policia, Conservació, Àmbits urbans)

• Empreses concessionàries

• Empreses de serveis de manteniment

• Empreses de serveis d’emergència

• Empreses constructores

• Usuaris

• Propietaris colindants

• Altres Entitats afectades o intervinents
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Normativa de referència

Enfocament des el punt de vista del domini públic hidràulic. Són dues

recomanacions elaborades per l’ACA

• Recomanacions Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat d’àmbit local

(2003)

• Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que

interfereixen amb l’espai fluvial (2006)

Enfocament des del punt de vista del domini públic viari. Són dues instruccions
elaborades per la Dirección General de Carreteras

• Instrucció 5.2-IC Drenaje superficial, aprovada per O.M. de 14/5/1990

• Instrucció 5.1-IC Drenaje, aprovada per O.M de /6/1965 (parcialment

derogada)
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Període de retorn

• El període de retorn és el nombre d'anys en què s'espera que es repeteixi un

cert cabal, o un cabal més gran.

• Així podem dir que el període de retorn d'un cabal de 100 m3 / s, per a una

secció específica d'un riu determinat, és de 20 anys, si, cabals iguals o majors

de 100 m3 / s es produeixen, en mitjana a cada 20 anys.

• A major període de retorn, major capacitat de desguàs tindrà una obra de

drenatge

Període de retorn Instrucció 5.2-IC Recomanacions ACA

Criteri general 100 anys 500 anys

Risc de danys catastròfics* 500 anys 500 anys

Vies de trànsit molt baix – camins 10 anys 100 anys (camins <6m)

*Quan hi ha risc de pèrdua de vides humanes o greus danys personals i/o afeccions a nuclis poblats o industrials
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Període de retorn. Altres normatives de referència

Assainissement routier: Guide technique (SETRA)

11

• De forma general, la doctrina hidràulica francesa preveu un

període de retorn de 100 anys per les autopistes, valor que

pot baixar fins a 25 anys per les carreteres convencionals

• El període de retorn es percep com un compromís entre el

cost d’inversió de les obres de drenatge i seus els efectes

hidràulics que la col·lectivitat està disposada a acceptar

• El període de retorn es defineix després de consultar el

responsable de la Policia de l’Aigua o bé la Mission

Interservices de l’Eau MISE)

Exemple de valors mínims de

període que estableix la prefectura

de Calais segons el curs fluvial

afectat
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Resguard i sobreelevació

• El resguard és l’alçada lliure addicional no ocupada pel cabal de disseny d’una 
obra de drenatge, a efectes de prevenir-ne la seva obstrucció.

• La sobreelevació és l’increment de calat de la làmina d’aigua com a
conseqüència de l’existència d’una obra de drenatge. Permet determinar si es

produeixen afeccions i/o danys a tercers.

12

Instrucció 5.2-IC Recomanacions ACA

Resguard Variable (0,5 a 1,5 m) en funció del risc d’obstrucció
Variable (0,5 a 1 m) però cal fer comprovació 

que la línia d’energia no toca la clau

Sobreelevació 0,5  m o limitació en la superfície inundada
Nova construcció 0,3m i modificació 0,5, però

0 m en zones inundables sensibles
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Amplada lliure entre estreps i separació mínima entre piles

• L’amplada lliure és aquella que ocupa l’avinguda de 100 anys de període de

retorn on el flux té una velocitat igual o superior a 0,5 m/s (és la zona que

vehicula pràcticament tot el cabal)

• Les recomanacions de l’ACA exigeixen una llum mínima entre estreps que

respecti l’amplada lliure. En cas de piles intermèdies s’exigeix una separació

mínima entre piles de 45 m m, que mesurades sobre la projecció en planta
d’aquestes en la perpendicular al flux resultin com a mínim de 35 m
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Dimensions mínimes de les obres de drenatge transversals

• Instrucció 5.2-I.C Drenatge: L’amplada variable en funció de la longitud

• Recomanacions ACA: Totes les obres de drenatge menors han de ser visitables i han
de permetre l’accés i sortida de la maquinària adequada per a la neteja.

Dimensions mínimes ODT Instrucció 5.2-IC Recomanacions ACA

Criteri general Variable entre 0,6 i 1,8 m 2 m 

14

Calaix 4x2 mCalaix 4x2 m Calaix 4x2 m Calaix 4x2 m
Calaix 4x2 m
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Variant sud 

Igualada

Planta del projecte 

constructiu

Riu Anoia
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6

T=500

T=100

Estudi informatiu

Projecte constructiu

Obra executada
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Viaducte de la Variant 

sud d’ Igualada

17

Longitud 
viaducte

Cost (IVA 
exclòs)

Criteri

Estudi 
informatiu 

(2005)
195 m 2,0 MEUR T=500 anys

Projecte 
Constructiu 

(2006)
240 m 2,8 MEUR

Resguard: 50 cm
Sobreelevació: 50cm

Obra 
Executada 

(2011)
300 m 3,3 MEUR

Resguard: clau línea energia
Sobreelevació: 30cm
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Pont existent 

de 27 m

Nou Viaducte 

de 110m

Condicionament Sils-Massanes

Riera de Massanes

àmbit d’estudi
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Actuació en estudi. Desdoblament de la C-55. Castellgalí

Viaducte curt Viaducte llarg

Longitud 450 m 690 m

Vànols 8 - 9 12 - 13

Sobrecost - 8,7 MEUR

Sobreelevació 20 cm* 6 cm*

Riu Llobregat Riu Llobregat

Riu Cardener
Riu Cardener

Alternativa 

viaducte curt
Alternativa 

viaducte llarg

* La cota d’inundació actual

(sense viaducte) és de 162 cm
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• Llindars restrictius de sobreelevació, especialment en indrets amb conques
difuses o planeres, port implicar una ampliació de les estructures no

proporcionada.

• El criteri de línia d’energia (que no pot tocar la clau de l’obra) pot tenir
repercussions significatives en el cost de les obres de drenatge, especialment

en lleres de règim torrencial amb alta velocitat.

• El concepte de separació mínima entre piles pot encarir la solució, sobretot en
funció de la tipologia del pont. El que cal és assolir uns resultats finals, amb el

disseny que sigui més escaient en cada cas.

• Passar de T=100 anys a T=500 anys, pot generar cabals de disseny un 30%

superiors, però és la suma de la resta de criteris la que pot fer arribar a cabals

de l’ordre del 60% superiors respecte a la 5.2-I.C

Repercussió dels criteris hidràulics en el cost i disseny d’una estructura 
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Reflexions finals

• Les Recomanacions de l’ACA preveuen el càlcul dels cursos fluvials de certa

entitat a partir de models més precisos que les fórmules i àbacs de la Instrucció

de Drenatge del MIFO, el que ha suposat un clara millora en la redacció de

projectes de carreteres.

• D’altra banda, en els darrers anys s’ha tendit al garantisme hidràulic: criteris

generalistes i homogenis en el disseny poden implicar grans obres de drenatge,

grans llums i longituds, grans alçades, i en definitiva, sobrecostos que poden ser

rellevants.

• Si bé en situacions de risc catastròfic, cal garantir la seguretat, en front a tercers i

vers la pròpia estructura, en altres tipus de situacions caldria reflexionar sobre si el

tractament del drenatge ha de ser homogeni o bé hauria d’admetre certs

matisos.

Viaducte de la C-37 sobre la riera de Rajadell
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Variant de Besalú. Viaducte sobre el Fluvià

• Quin és el sobrecost que suposa

adoptar tots els criteris de forma

conjunta (T, línia d’energia,

sobreelevació) respecte criteris més

flexibles.

• Quin és el cost dels danys produïts per

la presència de la infraestructura a

tercers en cadascuna de les

alternatives.

• Anàlisi cost-benefici comparatiu de

les alternatives.

Reflexions finals

En definitiva, caldria pensar si fora de situacions de risc catastròfic, es poden

flexibilitzar alguns dels paràmetres (sobreelevació, línia d’energia) en funció d’un

anàlisi cost-benefici que prengui en consideració:
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Les inundacions i els POUM

Carme Estany Blázquez 

Carlos Freire de la Corte 

Ajuntament de Rubí

La regulació dels usos a zones inundables
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Rubí 2013

Terme municipal: 32,3Km2

Població: 75.122 habitants

8,5Km longitudinals de Riera
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Pont de la Llana Pont de Cadmo Pont de l’Av. Castellbisbal

Pont FGC Pont de Cova Solera Pont ferroviari Pont de Can Jardí

PONTS EXISTENTS
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RESUM DIAGNOSI PEF (2003)
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1

ACTUALITZACIÓ DE LA DIAGNOSI
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PROGNOSI
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IMD – DIAGNOSI PMU
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ITINERARIS VEHICLES PESATS
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SEGURETAT VIÀRIA
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COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A LA DELIMITACIÓ DE ZONES 

INUNDABLES

Lluís Godé, Alex Gracia, Joan Verdú, Sandra Ruiz, 

Anna Casamitjana

La delimitació de zones inundables
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Fer un balanç de la coordinació administrativa dels darrers 10 

anys articulada per l’ACA mitjançant els estudis de la 

planificació d’espais fluvials

Introducció 5’ 3

Estudis de planificació d’espais fluvials (PEF) 5’ 5

Exemples de coordinació 12’ 7

Conclusions 3’        15

Índice de la presentación

- 180 / 843 -



Des de diferents administracions s’està treballant de forma 

coordinada, per a poder avançar, entre els diversos agents 

implicats, en el desenvolupament de les diferents planificacions 

sectorials 

Les inundacions poden estar produïdes tant pel desbordament
dels rius i les rieres, com pel negament per precipitació in situ
dels punts baixos del territori, com per l’efecte de la marea o
l’onatge, com pel trencament d’infraestructures
d’emmagatzematge o transport d’aigua, com per la manca de
capacitat de drenatge dels sistemes de drenatge del
clavegueram, etc..

A més a més cal tenir en compte, que associats a les
inundacions es poden desencadenar altres fenòmens que
poden agreujar els danys associats o amplificar el perill, com
poden ser els moviments en massa o de vessants.

Introducció

Delimitació de zones inundables

La delimitació de zones inundables
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La base per a la gestió ha de ser el coneixement objectiu i el 

raonament partint d'un llenguatge comú i uns criteris definits 

que permeti establir unes regles de joc

Ocupació del 

territori

És necessària l'ordenació i gestió del
territori per a la preservació del DPH i
de l'espai fluvial. El punt de partida
mínim ha de tendir a evitar noves
ocupacions i compatibilitzar els
compromisos de l'urbanitzable

Terminología i 

competències

És necessària la definició objectiva de 
conceptes que permetin el diàleg entre 
actors, tenint en compte el respecte pel 
marc competencial respectiu

PEFCAT

Síntesi dels principals conflictes

La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Ens queda molt camí per recórrer però anem a bon pas i en una 

direcció clara, tenim incerteses i estem reorientant diferents 

aspectes i rols 

Aspectes positius

Preparats per al PGRI partint del
coneixement i metodologies que hem
desenvolupat per adaptar-les a les
necessitats i a productes útils per a la
gestió de diversos actors

Aspectes negatius
Hem de ser capaços de millorar la 
nostra capacitat d'acabament i 
difusió dels treballs

PEFCAT

Síntesi aspectes

La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Disposar d’una bona base cartogràfica és essencial a l’hora

d’abordar la delimitació de zones inundables el suport de l’ICC

ha estat cabdal

Exemples de coordinació

Les bases cartogràfiques 

La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
7

5*5 vs 1*1 2*2 vs 1*1
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IGC

Conveni

2006-2008

Es va procedir a la revisió i millora de tota la
informació geomorfològica que fins aleshores havia
elaborat l’ACA.

Exemples de coordinació

Millora de la cartografia d’inundabilitat

La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
8

DGU

Hi ha un intercanvi de la informació elaborada a la PEF i
de la que ells generen per aquells àmbits on no es
disposava d’informació i desenvolupen Plans
d’ordenació urbanístics municipals (POUM)

A més a més l’ACA, i de forma complementaria a partir
de la informació elaborada, treballa en aquesta àmbits
en l’establiment d’una zonificació dels espais fluvials a
fi de la regulació dels usos admissibles en les diferents
zones tot d’acord amb les normatives vigents.

- 186 / 843 -



Altres organismes 

de conca

Se’ls hi ha facilitat la informació disponible i a
més a més se’ls hi ha indicat aquells àmbits
on es tenia coneixement d’informació
elaborada.

La informació que estan actualitzant i
elaborant estarà disponible al Sistema
Nacional de Cartografia de zones inundables
(SNCZI).

Exemples de coordinació

Millora de la cartografia d’inundabilitat

La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
9

S’han establert diverses línies de
col•laboració, ja sigui en el desenvolupament
de treballs finals de grau o màster, com en
l’estada en pràctiques.
Exemples: riera de Colera al TM de Colera,
riera de Palau al TM Sant Andreu de la Barca,
riera d’Alella TM de Masnou i Alella, etc

Universitats
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Ajuntaments
S’està treballant per a que en
les informacions que
elaboren, fruits de nous
desenvolupaments o
modificació dels existents,
utilitzin la informació
existent i facin retorns de la
nova informació elaborada

Exemples de coordinació

Millora de la cartografia d’inundabilitat

La delimitació de zones inundables
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0

Empreses i promotors de grans 

infraestructures públiques 
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Xarxa de 

control

Seguiment a la xarxa fluvial principal, de les
avingudes, a partir del seguiment de nivells d’aigua
mitjançant una xarxa de control (embassaments i
preses, assuts, recloses, estacions d'aforament, etc.)
que pot presentar un nivell de sensorització variable
(inexistent fins a molt complex); aquesta està
tipificada segons una operativa, que diversos agents
poden utilitzar pels seus plans d’autoprotecció

Exemples de coordinació

Seguiment i operativa en casos d’inundacions - ACA

La delimitació de zones inundables
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1

1

Inspecció

Punts

singulars

Realitza també les tasques d’inspecció, tant en situació
de normalitat com en episodis d’avingudes, la qual es
coordina amb el CECAT a través de les activacions del
Pla INUNCAT

Es possible fer el seguiment, avaluant l’abast i
possibles danys potencials de la crescuda. Aquests
elements han estat inventariats amb major o menor
precisió i detall, segons tipologia, característiques i
funcionalitat, permetent disposar d’informació útil pel
seguiment i anàlisi en cas d'inundacions.
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Operativa

L‘assignació d’una operativa i el seguiment en cas
d’avingudes, cal fer-la mitjançant els plans
d'autoprotecció (PAU) per a centres i instal•lacions
específics i els plans d'actuació municipals (PAM) a
nivell general local, tots ells coordinats al Pla
INUNCAT a escala de tota Catalunya

Amb la Direcció General de Protecció Civil (DGPC)
al llarg del 2013 s’ha procedimentat la revisió de la
informació hidrològica i hidràulica dels PAM per part
de l’ACA, definint-se una plantilla a fi d’agilitzar i
homogeneïtzar els informes. Durant 2014 s’espera
poder seguir avançant en aquesta línia.

Exemples de coordinació

Seguiment i operativa en casos d’inundacions - DGPC

La delimitació de zones inundables
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2

Plans 

d’Actuació 

Municipal  

(PAM)
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És una de les fases cabdals que permet evitar danys, actuant 

principalment evitant l’exposició, i alhora amb la informació obtinguda 

retro alimentar els models i re calibrar-los per a disminuir les incerteses   

Meteorologia
El Servei Meteorològic de Catalunya i
l’Agència estatal de meteorologia.

Exemples de coordinació

Predicció d’inundacions

La delimitació de zones inundables
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3

Hidrologia i hidràulica 

fluvial

Conques comunitàries - ACA

Conques intracomunitàries  –
Confederació Hidrogràfica Ebre i Xúquer 

Les activitats i els municipis amb el suport 
de la DGPC

Risc i danys

IGC
Riscos associats o 

induïts
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Empreses 

especialitzades

Exemples de coordinació

Predicció d’inundacions

La delimitació de zones inundables
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4

L’ACA d’acord al que preveu la Directiva d’inundacions l'Agència amb
la col•laboració del SMC va treballar en definir uns requeriments, per
aquelles empreses que vulguin oferir dels Serveis d'avís primerenc
d'inundacions (SAPI), i ara està treballant en recopilar i documentar
els serveis existents. En un futur proper, , està previst fer-ne difusió
mitjançant la pàgina web de l’ACA

L’objectiu final és apropar la pressa de decisions a qui més a prop 

del risc està personalitzant serveis pels PAM i PAU que complimentin 

els de l’INUNCAT

ACA, SMC i UPC han impulsat conjuntament el desenvolupament de
coneixements i eines que exploten la tecnologies avançades com el
radar meteorològic i models numèrics meteorològics i xarxes
automàtiques de control
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X

Els PEF han permès treballar de forma coordinada per a la
delimitació de zones inundables i a més a més donar compliment a
la Directiva d’inundacions

La delimitació de zones inundables és imprescindible en l’elaboració
de plans de protecció civil. A més en base a aquesta delimitació
s’elaboren les zonificacions de l’espai fluvial que són fonamentals
per a la correcta regulació dels usos dels espais fluvials

D'acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua
vetlla per a que els estudis hidrològics i hidràulics que s’elaboren de
les lleres i de les preses i embassaments, puguin estar a disposició
dels organismes competents en la planificació del territori i
urbanisme, així com en el disseny i l’establiment de les mesures de
protecció de les persones i els seus béns

A més a més s’encarrega d’identificar els elements de les lleres
públiques, que permetin estimar l’abast i possibles danys potencials
de la crescuda, per a que mitjançant els plans d'autoprotecció i els
plans d'actuació municipals, tots ells coordinats al Pla INUNCAT,
puguin fer-ne un seguiment

Conclusions

La delimitació de zones inundables
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Reconstrucció de riuades i aiguats 

a partir del registre històric

J. Carles Balasch i Josep Lluís Ruiz-Bellet
Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Universitat de Lleida
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Índex

Introducció

Objectius

Metodologia de la reconstrucció

Cas d’un riu de conca petita: l’Ondara

Exemple de reconstrucció en rius grans: l’Ebre a Zaragoza i Xerta

Discussió de les incerteses dels mètodes

Consideracions finals
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Introducció

Placa 

epigràfica que 

recorda la 

rubinada de 

Santa Tecla 

(1874) a 

Tàrrega

Q500 anys?

Dades instrumentals

Podem reconstruir 

les grans crescudes 

de periodes passats?
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Objectius de la reconstrucció històrica

- Establir la història hidrològica d’una conca o regió, anterior al registre de 

les dades instrumentals en el segle XX. 

● A Europa els enregistraments dels nivells d’aigua dels rius s’inicien el 1708 a 

Zurich. A França, el primer enregistrament de cabal és del s. XIX. A Espanya, a 

l’Ebre hi ha mesures pioneres en crescudes de 1860. Ara bé, el registre continu 

s’inicia a l’Ebre i al Segre l’any 1913. La major part de les conques espanyoles 

tenen sèries hidromètriques entorn dels 50-60 anys de llargada

- Determinar de la història de les crescudes en conques no aforades

- Identificar de problemes hidràulics antics derivats de ponts o obstacles avui 

desapareguts, passos per congostos o canvis en perfils longitudinals

- Conèixer els rangs de variabilitat natural dels nostres rius per detectar 

canvis en la freqüència i en la magnitud atribuïbles al canvi climàtic o a la 

intervenció humana

- Estimar el risc d’inundació amb més rigorositat calculant els cabals punta  

dels periodes de retorn llargs a partir de les sèries de dades hidromètriques 

sistemàtiques (instrumentals), més les no sistemàtiques (històriques)
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Esquema metodològic amb els passos de la reconstrucció històrica

Marques commemoratives 

(alçada de l’aigua)

Característiques hidràuliques del riu i de 

la plana d’inundació (hidraulicitat)

Característiques hidrològiques de la conca de 

drenatge (resposta hidrològica)

Pluja (hietograma)

Cabal pic (hidrograma)

Situació sinòptica atmosfèrica (pressió atmosfèrica, temperatures) dels mapes de 

www.wetterzentrale.de per a esdeveniments entre 1780-1950

Processos meteorològics (circulació 

atmosfèrica horitzontal) i vertical)

RECONSTRUCCIÓ HIDRÀULICA

RECONSTRUCCIÓ HIDROLÒGICA

RECONSTRUCCIÓ METEOROLÒGICA
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Pendent 

longitudinal

Coeficients 

rugositat

Cabal pic temptatiu

Altura màxima 

aigua observada

HEC-RAS (USACE)

DADES CONEGUDES

Altura màxima aigua 

modelitzada

Comparació

Si diferència és massa gran (>1 cm)

Nou cabal pic 

temptatiu

Si diferència és prou petita (≤1 cm)

CABAL PIC ACCEPTAT

Model digital del 

terreny
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Metodologia de la reconstrucció hidràulica
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Punts en que s’ha 

reconstruït el cabal 

màxim de crescuda 

amb modelització 

hidràulica

Actualment a 

Catalunya es disposa 

d’un catàleg d’unes 

100 limnimarques

per a obtenir el càlcul 

de nous cabals 

màxims de crescuda

- 200 / 843 -



La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
8

Metodologia de la reconstrucció hidrològica

Llargada i 

pendent 

del riu

Hidrograma Unitari 

sintètic

Mètode del 

Número de Corba 

(SCS, 1985)

Característiques conca: 

Tipus sòl

-Ús del sòl

-Cobertura

Humitat 

antecedent 

del sòl

DADES CONEGUDES

Hietograma 

temptatiu

Escolament  net 

estimat

Hidrograma 

convolucionat

Cabal pic 

estimat

Comparació
Si diferència és prou petita (≤1%)

Si diferència és massa gran (>1%)

Nou hietograma 

temptatiu

HIETOGRAMA ACCEPTAT

Durada pluja

Trànsit de cabals

(Muskingum-Cunge)

Cabal pic modelitzat a 

etapa anterior
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Metodologia de la reconstrucció meteorològica

Dades d’inici

20th Century Reanalysis v.2 (NOAA): disponible des de 1871

Model WRF-ARW

(instal·lat al supercomputador Mare Nostrum)

RESULTATS Mapes amb dades instrumentals 

històriques

Hietograma reconstruït

Font: M. BarriendosFont: Balasch et al. (2010)

Font: 20th Century Reanalysis v.2 (NOAA)
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0

El cas del riu Ondara a Tàrrega (S =150 km2) 
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1

Reconstrucció de la història de les crescudes del riu Ondara (s. XIV-XX)
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Situació de les 

seccions hidràuliques 

del model hidràulic i 

de les  limnimarques 

i referències al nivell 

màxim de l’aigua 

durant les crescudes 

en el casc antic de 

Tàrrega

1. Nivell crescuda 1615

2. Limnimarca 1644

3. Limnimarca 1783

4. Nivell crescuda 1842

5. Limnimarca 1874

6. Nivell crescuda 1930

7. Nivell crescuda 1989 
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Situació de les limnimarques en la secció del pont de Sant Agustí
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Recreació dels escenaris fluvials antics amb l’ajut de l’arqueologia i els documents

ESCENARI PREVI A 1874 ESCENARI POSTERIOR A 1874
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Riu Ondara a Tàrrega. Cabals pic modelats per a les crescudes dels s. XVII-XX
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Riu Ondara a Tàrrega (S=150 km2)
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Riu Ondara a Tàrrega (S=150 km2)
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Simulació hidràulica de la rubinada de Santa Tecla amb dos perfils longitudinals. 

La colmatació de sediments aigües amunt del pont de Sant Agustí es va produir 

abans del pic de la crescuda
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Rubinada de Santa Tecla a Tàrrega (1874). Profunditats del flux de crescuda
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Rubinada de Santa Tecla a Tàrrega (1874). Velocitats del flux de crescuda
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1

Anàlisi hidrològica i meteorològica 

de la rubinada de Santa Tecla (23 

de setembre de 1874, 00h) 

- a) Hietograma i hidrograma

- b) Altura de la superfície equipotencial 

de 500 hPa (5500 m d’alçada) i pressió 

atmosfèrica en superfície (hPa)

- c) Temperatura (ºC) a 850 hPa (1500 

m d’alçada)

a)

c)

b)

Font: 20th Century Reanalysis v.2 (NOAA)
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El registre sistemàtic del riu Ebre disponible a Zaragoza (1913- 2013)
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1871

1874

1878

1888

1961

1775
1787

La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
2

3

Les riuades històriques al Puente de Piedra
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Superfícies inundades per les riuades de 1871, 1874, 1878 i 1888 a Zaragoza

A. Monserrate, 2013

1871

1874

1878

1871

1888

1878

1874

1888
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Riu Ebre a Zaragoza (S=40.000 km2)
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Escala limnimètrica de Xerta. Les crescudes entre 1617-1961  (Fot. A. Abellà)
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Sèrie sistemàtica (instrumental iniciada el 1913 a Tortosa) i no sistemàtica 

(històrica; periode 1617-1961) de l’Ebre a partir de l’escala de Xerta

1617

1937

1871

1907

1787

1866
1853

1884

1961
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Zona inundada per la “riuada grossa” de 9 d’octubre de1787
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Riu Ebre a Xerta (S=80.000 km2). Bondat de l’ajustament de funcions d’extrems
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La hidraulicitat del tram inferior del riu Ebre. Congostos Serralada Prelitoral 

Xerta

Móra 

d’Ebre

Vinebre

Miravet

PAS DE L’ASE

PAS DE 

BARRUFEMES
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Dificultat pel trànsit del cabal màxim de la riuada de 1787 pel pas de Barrufemes

Làmina crescuda del 1787

12 km

Miravet
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Distribució de les riuades en funció de la conca generadora

Xerta

Móra d’Ebre

ZARAGOZA

1775

1787

1871

1874

1961

1982

2003

LLEIDA

1617

1787

1853

1866

1907

1937

1982

TORTOSA

1884

2000
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Incerteses de la metodologia: anàlisi de sensibilitat

Incerteses relacionades amb la modelització hidràulica

a) Dificultat per fixar l’alçada màxima de les aigües amb precisió (desaparició dels 
punts d’informació, fonts imprecises)

b) Canvis en la geometria del llit, ribes i plana d’inundació amb el pas del temps o 
durant les crescudes

c) Erosió o sedimentació durant la crescuda

d) Determinació dels coeficients de rugositat (n) de llera i plana d’inundació

e) Característiques del flux (flux subcrític i supercrític, flux permanent i flux variable, 
àrees inefectives)

f) Fluxos hiperconcentrats (> 50 g/l)

g) Tipus de model de simulació hidràulica (1D, 2D)

- Error de 5 cm en la limnimarca → error 5% cabal màx. (Balasch et al., 2010)

- Error del 10% coeficient rugositat → error 7-17% cabal màx. (Balasch et al., 2011)

- Règim permanent 8% superior al règim variable (Tuset, 2011)

- 227 / 843 -



La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
3

5

Incerteses relacionades amb la modelització hidrològica

h) Desconeixement de l’horari d’inici i final de la tempesta 

i) Usos del sòls de la conca en el moment de la precipitació

Una unitat d’error en NC → 2-3% cabal pic (Balasch et al., 2010)

j) Estat d’humitat antecedent dels sòls →  Hipòtesi de sòls saturats davant un gran 
aiguat (situació III NC). Canvi condició II a III → 30-40% pic (Balasch et al., 2010)

k) Estructura i bases físiques dels models emprats (agregat, distribuït, funció de 
pèrdues, HU, funció de trànsit, etc)

Incerteses relacionades amb la reconstrucció meteorològica

l) Model meteorològic emprat i densitat espacial de la informació 

m) Complexitat derivada de l’orografia sobre el model meteorològic

n) Fiabilitat de les dades del 20th Century Reanalysis v.2 introduïdes al model

o) Inexistència de dades instrumentals anteriors al darrer quart del s. XVIII

Incerteses de la metodologia: anàlisi de sensibilitat

- 228 / 843 -



La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
3

6

Evolució temporal del nombre d’episodis a Catalunya. Base de dades PREDIFLOOD
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Superfície: 35.000 km2

Periode cobert: 1033-2013

Nombre de casos: 2.055

Nombre d’inundacions: 1.121
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Consideracions finals

1.  Catalunya disposa d’una extraordinària documentació sobre les crescudes històriques que 

estudiada adequadament pot aportar una informació transcendental per a reconstruir la 

història hidrològica passada dels nostres rius, i a partir d’ella, preveure’n el 

comportament en el futur, o aïllar la influència del canvi climàtic respecte a la dinàmica 

natural

2. Els episodis històrics ens mostren cabals punta molt superiors als enregistrats en les 

estacions d’aforament funcionals el segle XX. D’aquí l’interés en utilitzar els cabals 

històrics pels estudis de risc. Les reconstruccions històriques fetes fins ara permeten 

veure sobretot la perillositat associada als rius de conca petita, on els cabals màxims 

poden ser fins a tres cops superiors als previstos amb altres metodologies

3. Algunes reconstruccions hidràuliques mostren la influència d’estructures antigues (ponts), 

canvis per sedimentació i erosió, o ens expliquen el paper dels congostos dificultant el 

pas dels grans cabals. Sense la recreació no ho podríem comprovar.  

4.   Els mètodes de reconstrucció hidràulica, hidrològica i meteorològica estan en permanent 

evolució i millora, i això en reduirà progressivament la incertesa. Per altra banda, nova 

informació històrica es va descobrint, ordenant i analitzant. La suma d’ambdós vessants 

de la recerca permetrà un salt qualitatiu considerable en el coneixement de la 

hidrologia dels nostres rius
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Moltes gràcies per la seva atenció

Equip de recerca PREDIFLOOD:

J.L. Ayala (CAV), J. C. Balasch (UdL), M. Barriendos (UB), J. Mazón (UPC), D. Pino (UPC), 

J.Ll. Ruiz-Bellet (UdL), J. Tuset (UdL-CTFC). 
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Paper de la càrrega sòlida en la 

inundabilitat: els aiguats del 62

Juan P. Martín Vide

UPC

Gestió de les Inundacions

Barcelona, 27-XI-2013 
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Terrassa

el fenómeno torrencial

peligrosidad 1962
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Terrassa

el fenómeno torrencial,   la sensibilidad humana al fenómeno 

1962

peligrosidad

vulnerabilidad

- 234 / 843 -



Terrassa

el fenómeno torrencial,   la sensibilidad humana al fenómeno,  las medidas estructurales –mi 

especialidad- y trataremos de SEGURIDAD, EXACTITUD y CERTEZA de las medidas estructurales. 

1962

peligrosidad

vulnerabilidad

estructura
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circa 

2002

“Riadas ¿hasta cuando?. Terrassa, ¿a dónde vas?”20-IX-1971
seguridad, exactitud y certeza sobre medidas estructurales en situación torrencial 
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carga de lavado (de la cuenca)

carga sólida

transporte de material del lecho

El Verger, Alacant, X-2007
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14 km

1
0

0
0

 m

Lo torrencial, la circunstancia que da un papel a 

los sólidos en las inundaciones, se caracteriza por:

PENDIENTE Las Arenas-

Rubí

hasta el punto de influir 

en el flujo: y ↑ v ↓

(lavado y fondo) 
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Avinguda de Sant Tomàs, 10-X-1994 
(en Matadepera)
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Pero aún hay algo peor: Frentes torrenciales

sólidos / agua > 40 %

lava torrencial en un río de Suiza - 240 / 843 -
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paradigma de las medidas  

estructurales:

a) peligrosidad de un fenómeno          

(probabilidad suceso aleatorio).

b)  cálculo hidrológico e hidráulico

(definir la solicitación).

c)  dimensionamiento de la medida

(p.e. altura canalización).

cosas que hemos aprendido en los 

últimos tiempos:

las funciones de probabilidad son        

insuficientes; hay que revisarlas.

el cálculo sigue unas pautas formales 

en busca de la exactitud, pero es 

irreal; sólo agua, no sedimento.

parece inmediato, pero además de 

agua hay que conducir sedimento.

¿seguridad? 

¿se ha trabajado por la certeza o por la exactitud?   
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50 m en Terrassa, 43 en Rubí

estructura

acreción

incisión

RIERA DE RUBÍ 
respuesta a las 

medidas estructurales
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Rubí, tras1962

X.Latorre. Història de l’aigua a Catalunya

vulnerabilidad

estructura
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Incisión hasta de 5 m.               

Las causas son:

- reducción de la anchura 

ocupada por las crecidas

- aumento de la impermeabilidad 

(urbanización)

- falta de fuentes de sedimento 

grueso en la cuenca

Efectos: erosión y colapso de les 

obras, erosión de orillas

quizá sólo crecidas menores 

(no torrenciales)
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¿es tan inmediato el dimensionamiento?
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L’aiguat del 40. Catalunya Nord

Acreción, más grave quizá: agrava el riesgo de inundación   
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Biescas, 1996 antes

después

Encauzamiento lleno de 

sólidos (acreción torrencial, 

avulsión).

Dimensiones encauzamiento 

sólo para transporte de agua, 

no de sólidos.

medidas estructurales y no estructurales 
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vulnerabilidad
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3–VIII–1963

r. Valarties a 

Arties (Vall 

d’Aran)

Typsa - UPC - 251 / 843 -



19–VI–2013
(50 anys menys 

45 dies després)

r. Valarties a 

Arties (Vall 

d’Aran)

circa 2002

La Vanguardia, 19-VI-2013
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Font: Arxiu municipal

¿Qué pasó en 1962?  Rubí 

casi 10 m
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≈1994 y calculado ahora, íd.1971, 1983 

el agua del episodio de 500 años de 

Periodo de retorno CABE (la contri-

bución de la incisión no es importante)
incisión media

incisión máxima

¿el cálculo?    impecable pero imperfecto, irreal

los procedimientos de cálculo (parte b, sólo agua) no tienen en cuenta lo que pasó.
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Font: Arxiu municipal

inexplicable

¿acreción torrencial?

¿frentes? (se han 

descrito oleadas)

SIN DUDA, ROTURA 

DE PUENTES

¿Qué pasó en 1962?  Rubí 

¿volver a urbanizar?
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en 1962 sedimento más 

abundante, más disponible 

(agricultura, terrazas del 

río) que en 2003.

en 2003 mayor Q para el mismo 

periodo de retorno

Todo sin acreción ni puentes

Planificació de l’Espai 

Fluvial (2003)

Terrassa
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1914

circa 2002

Rubí gentileza    

Hug Texidó
pero la confianza inducida por 

las obras sigue
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juan.pedro.martin@upc.edu

GRACIAS POR LA ATENCIÓN

conclusiones:

- que la exactitud del cálculo formal no embote la percepción de la realidad.

- qué diferente es evacuar agua solamente a evacuar agua y sedimento (en 

proporción torrencial); la acreción torrencial puede ser lo más peligroso.

- no nos exclamemos más “¡cómo pudo llegar tan alto!”; ahora ya sabemos y 

saber nos hace responsables, digan lo que digan los protocolos.

- hay una gran incertidumbre; para ganar certeza hay que dedicar recursos a 

investigar; documentar los fenómenos es el mejor servicio a la investigación.

- seamos prudentes cuando la historia nos indique los riesgos.
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Reconstrucció de l’avinguda del 62 
a la riera de Rubí

Ignasi Mir. Javier Dopazo

La delimitació de zones inundables
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Incerteses

Cabal d’avinguda

Seqüència d’esdeveniments

Importància dels factors crítics

Què va passar?

Què hauria passat si?
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Seqüència d’esdeveniments

Possibles retencions d’aigües.

Trencament pont del C/ Cadmo.

Efecte embut pont del Ferrocarril.
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Cabal d’aigua

Grans diferències cabal teòric.
- Projecte endegament Riera de Rubí. 600-700 m3/s
- POUM Rubí. 600-700 m3/s
- PEF: 1.100 m3/s

Càlculs Martin Vide donen cabals molt més
grans.
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Què va passar?. SIMULACIO

Cartografia Cabal d’avinguda

Sortida dades

Zona d’avinguda Velocitats, calats etc.

Simulació

Unidimensional   (HEC-RAS) Bidimensional (FLAT MODEL)

Entrada de dades

Cartografia Cabal d’avinguda

- 266 / 843 -



La delimitació de zones inundables

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
9

Recuperació cartografia

Recopilació d’informació
(cartografies, fotos aèries
i croquis anteriors)

Modificació cartografia
amb fotometria i 
testimonis.

Digitalització de la 
cartografia resultant amb
Autocad.
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1era aproximació HEC RAS
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Augment cabal trencament construccions

Cabal teòric Trencament Total

700 675 1375

1100 840 1940

Fàbrica Arch Pont Cadmo Total

682 158 840

81% 19% 100%
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Influència trencament
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Análisi FLAT MODEL
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Què va passar?

• Pluja d’intensitat 200 litres/m2
• Augment de cabal de la riera fins cabal efectiu 

d’aigües brutes d’entre 1.100 i 1.400 m3/s.
• Progressiu embassament de les aigües (100.000 m3).
• Trencament de Fàbrica Arch i Pont 

EscorxadorAugment cabal fins a 1.700 - 2.500 m3/s

Cabals
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Factors crítics

Excepcionalitat pluja
Ubicació barris
Pont Ferrocarrils

Pont Cadmo
Fàbrica Arch
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Què hauria passat si?

Estimació mortalitat

Mortalitat teòrica Mortalitat real

Sortida dades

Zona d’avinguda Velocitats, calats etc.

Modificació dades segons hipòtesis

Cartografia Cabal d’avinguda

Simulació HEC-RAS
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Comparativa simulacions
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Importància factors
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Aportación de los diferentes 

métodos al conocimiento de la 

peligrosidad por inundaciones

Andrés Díez Herrero
Instituto Geológico y Minero de España

Aportación de la geología al 
conocimiento de la inundabilidad
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• Métodos histórico-documentales

• Métodos hidrológicos-hidráulicos

• Métodos geológico-geomorfológicos

• Métodos botánicos

3. Métodos dendrogeomorfológicos

4. Síntesis y conclusiones
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- 281 / 843 -



3Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

1

La peligrosidad por 
inundaciones

1. La peligrosidad por inundaciones
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PELIGROSIDAD

(INUNDABILIDAD)

EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD

RIESGO DE INUNDACIÓN

1. La peligrosidad por inundaciones
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1. La peligrosidad por inundaciones
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ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD
(Hazard Analysis)

SEVERIDAD

(Intensidad)

DIMENSIÓN

ESPACIO-TEMPORAL

PROBABILIDAD

(Frecuencia)

PELIGROSIDAD

1. La peligrosidad por inundaciones
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Unidades de medida de la SEVERIDAD:

a) Profundidad de la lámina (h) de agua y su variación
Espacial (pozas y vados) y temporal (oscilación).

b) Velocidad de la corriente (v) de agua y su variación
espacial (resaltos y remolinos) y temporal.

c) Volumen y tipología (composicional y granulométrica)
de los materiales transportados (carga) y/o sedimentados.

d) Variación morfológica de la superficie (m3) por erosión.

1. La peligrosidad por inundaciones
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1. La peligrosidad por inundaciones
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1. La peligrosidad por inundaciones
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Dimensión espacial:

- Área afectada

Dimensión temporal:

- Duración de los efectos

- Tiempos característicos

1. La peligrosidad por inundaciones

DIMENSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA INUNDACIÓN
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2

Métodos de análisis

de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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ARCHIVOS

EXPEDIENTES
Impresos

Niveles alcanzados

Fechas

Lugares afectados

Caudales

Periodicidad

Puntos conflictivos

Manuscritos

M
a
ri
a
n
o
 B

a
rr

ie
n
d
o
s

(U
B
)

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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Niveles alcanzados Caudales

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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Niveles alcanzados

Elementos del flujo

Caudales

Régimen

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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Niveles alcanzados

Variaciones del flujo

Caudales

Cambios de régimen

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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1m

2m

3m

Niveles alcanzados

Fechas

Caudales

Periodicidad

Mariano Barriendos (UB)

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad

Benito et al. (2003)
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad

Benito et al. (2003)
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad

METODOS HISTÓRICO-DOCUMENTALES

Inconvenientes o limitaciones de uso

· Sesgo en la disponibilidad documental en zonas y periodos concretos

· Sesgo en la percepción del evento y los daños

· Dificultades para incorporar los datos al análisis estadístico de frecuencias

• Sesgo en la disponibilidad documental en zonas y periodos 
concretos

• Sesgo en la percepción del evento y los daños
• Dificultades para incorporar los datos al análisis estadístico de 

frecuencias
• Posibles modificaciones en la posición de la limnimarca en el 

tiempo
• Dificultades para reconstruir la geometría y usos de eventos 

pretéritos
• Sesgo en la percepción del evento y riesgo de exageración o 

minusvaloración de efectos
- 302 / 843 -
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Técnicas

empíricas

Racional Hidrograma

Unitario

PMP

PMF

Métodos

Hidrometeorológicos

Análisis estadístico

de caudales

Técnicas

estocásticas

MÉTODOS HIDROLÓGICOS

Caudales

Periodicidad

Qp = C · I · A / 3,6

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad

#

#

#

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Félix Francés (UPV)
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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Problemas de las fuentes de datos:
- Falta de estaciones de aforo para análisis estadístico de caudales
- Falta de estaciones pluviométricas (en altura) y con series largas
- Falta de representatividad estadística espacio-temporal de datos:

· No se pueden interpolar valores de forma sencilla
· No se han registrados valores extremos en series cortas

Problemas de los métodos:
- Ajustes mejorables de las funciones de distribución de frecuencias
- Complejidad de los modelos hidrológicos lluvia-escorrentía (papel 

del flujo subsuperficial, abstracciones iniciales...)

2. Métodos de análisis de la peligrosidad

METODOS HIDROLÓGICOS

Inconvenientes o limitaciones de uso
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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Fuente: García Ruiz et al. (1996)

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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Caudales

Topografía

Altura (profundidad)

Velocidad

Carga sólida

Legend

WS PF 1

Ground

Bank Sta

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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Problemas de las fuentes de datos:
- Topografías complejas, con alta rugosidad, difíciles de capturar 
- Lechos y cauces variables en el tiempo

Problemas de los métodos y técnicas:
- Falta de validez de los modelos hidráulicos clásicos 

unidimensionales y en régimen gradualmente variado (alta 
pendiente, resaltos, turbulencia...)

- No consideración de la carga sólida transportada en los 
modelos hidráulicos (sólo unifásicos, no lecho móvil…)

2. Métodos de análisis de la peligrosidad

METODOS HIDRÁULICOS

Inconvenientes o limitaciones de uso
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“Nubes de puntos
obtenidos con 

TLS

CALLIDUS CP 3200

Max. scope: 32 meters

Precision required: 5 mm

Sweep speed: 1750 p/s

TLS (Terrestrial laser scan)
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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Niveles alcanzados

Configuración geomorfológica

Zonas con procesos activos

Edades

Caudales

Inundabilidad

Periodicidad

Díez (2001)

Díez (2001)

2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad

METODOS GEOMORFOLÓGICOS

Inconvenientes o limitaciones de uso

• Dificultad para asignar una frecuencia 
numérica

• Componente subjetiva en la interpretación de 
formas y su actividad

• Ausencia de formas en tramos fluviales y 
antropización de las mismas
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad

METODOS GEOLÓGICOS (PALEO-)

Inconvenientes o limitaciones de uso

• Ausencia de depósitos en determinados 
ambientes y tramos

• Ausencia de elementos datables en los depósitos
• Mismos inconvenientes de los modelos 

hidráulicos, unido a la variación en el lecho
• Necesidad de conocimientos técnicos muy 

especializados
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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2. Métodos de análisis de la peligrosidad
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3

Métodos

dendro-

geomorfológicos
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¡Dendrocronología!

3. Métodos dendrogeomorfológicos
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¿QUÉ ES LA DENDROCRONOLOGÍA?

3. Métodos dendrogeomorfológicos
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EL PRINCIPIO DE DATACIÓN CRUZADA

3. Métodos dendrogeomorfológicos
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• Dendroarqueología: Datación de restos arqueológicos

• Dendroclimatología: Reconstrucción del clima en el pasado

• Dendrogeomorfología: Datación de procesos activos

• Dendrohidrología: Reconstrucción y datación de eventos de 
inundación históricos

• Dendroglaciología:  Reconstrucción de la dinámica pasada de los 
glaciares

• Dendrovolcanología:  Datación de erupciones históricas

• Dendroecología: Registro de procesos ecológicos plagas de 
insectos

• Dendropirocronología: Datación de incendios ocurridos en el 
pasado

• Dendroentocronología:  Reconstrucción de niveles de población 
pasada de insectos

SUBDISCIPLINAS DE LA DENDROCRONOLOGÍA

3. Métodos dendrogeomorfológicos
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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Bloque

Proceso Evento Respuesta

herida

(Shroder, 1978)

3. Métodos dendrogeomorfológicos
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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APLICACIÓN AL ANÁLISIS DE AVENIDAS
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3. Métodos dendrogeomorfológicos
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Ejemplos de evidencias dendro- en el Pallars Sobirà

Riu Santa Magdalena (Portainé, Lleida)
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4

Síntesis y 
conclusiones
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MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD VENTAJAS Y 

APORTACIONES

INCONVENIENTES Y 

LIMITACIONES

H
ID

R
O

L
Ó

G
IC

O
-

H
ID

R
Á

U
L

IC
O HIDROLÓGICO

Análisis estadístico de 

caudales
· Cálculo cuantitativo de caudales punta para diversos T

· Existencia de datos de caudales representativos del tramo de estudio

· Limitación del registro instrumental por la longitud temporal de las series Q

· Extrapolaciones matemáticas para altos periodos de retorno

Cálculo hidrometeorológico
· Cálculo cuantitativo de caudales punta para diversos T

· Reconstrucción del hidrograma de crecida

· Existencia de datos de precipitación representativos del área de estudio

· Limitación del registro instrumental por la longitud temporal de las series P

· Incertidumbres en la estimación de las abstracciones iniciales

HIDRÁULICO Análisis hidrodinámico
· Cálculo numérico de calados, velocidades y áreas inundables

· Posibilidad de incorporar lecho móvil y turbulencia

· Posibilidad de incorporar el transporte de carga sólida

· Simplificaciones excesivas de los modelos respecto a la realidad compleja

· No consideración de flujos bifásicos y de variaciones en la densidad

· Limitaciones para el desarrollo de modelos tridimensionales

· Necesidad de una topografía y batimetrías muy detalladas

G
E

O
L

Ó
G

IC
O

-

G
E

O
M

O
R

F
O

L
Ó

G
IC

O

GEOMORFOLÓGICO Análisis de formas
· Delimitación de las áreas activas basado en unidades empíricas  y reales, 

corroborables en campo

· Información sobre otros procesos potencialmente peligrosos asociados a la 

inundación

· Dificultad para asignar una frecuencia numérica

· Componente subjetiva en la interpretación de formas y su actividad

· Ausencia de formas en tramos fluviales y antropización de las mismas

GEOLÓGICO Análisis de depósitos
· Ampliación del periodo temporal del registro de eventos de siglos a milenios 

para la mejora del análisis de frecuencias

· Registro de eventos extremos y del evento máximo físicamente posible

· Ausencia de depósitos en determinados ambientes y tramos

· Ausencia de elementos datables en los depósitos

· Mismos inconvenientes de los modelos hidráulicos, unido a la variación en el 

lecho

· Necesidad de conocimientos técnicos muy especializados

H
IS

T
Ó

R
IC

O
-

D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

Análisis documental en archivos, hemerotecas y bibliotecas
· Ampliación del periodo temporal del registro de eventos de décadas a siglos 

para la mejora del análisis de frecuencias

· Información sobre daños y otros fenómenos asociados a la inundación

· Sesgo en la disponibilidad documental en zonas y periodos concretos

· Sesgo en la percepción del evento y los daños

· Dificultades para incorporar los datos al análisis estadístico de frecuencias

Análisis de limnimarcas (placas y epigrafía)
· Ampliación del periodo temporal del registro de eventos de décadas a siglos 

para la mejora del análisis de frecuencias

· Mejora de la calibración de modelos hidráulicos con eventos pretéritos 

conocidos

· Posibles modificaciones en la posición de la limnimarca en el tiempo

· Dificultades para reconstruir la geometría y usos de eventos pretéritos

Análisis de entrevistas  y encuestas a la población afectada
· Información detallada y distribuida de eventos pretéritos, con áreas 

inundadas, calados, velocidades y otros fenómenos

· Sesgo en la percepción del evento y riesgo de exageración o 

minusvaloración de efectos

B
O

T
Á

N
IC

O

LIQUENOMETRÍA
· Ampliación del periodo temporal del registro de eventos de siglos a milenios 

para la mejora del análisis de frecuencias

· Registro de eventos extremos y del evento máximo físicamente posible

· Ausencia de líquenes o de especies útiles

· Ausencia de curva de crecimiento liquenométrico

· Reelaboración de colonias

· Necesidad de conocimientos técnicos muy especializados

DENDROGEOMORFOLOGÍA

· Ampliación del periodo temporal del registro de eventos de décadas a siglos 

para la mejora del análisis de frecuencias

· Registro de eventos extremos con precisión anual e incluso estacional

· Múltiples puntos de control y cálculo para la calibración de modelos 

hidráulicos

· Ausencia de elementos arbóreos o arbustivos, de evidencias 

dendrogeomorfológicas o de especies aptas

· Mismos inconvenientes que el modelo hidráulico para estimación de 

caudales

· Dificultades para incorporar los datos al análisis estadístico de frecuencias

· Necesidad de conocimientos técnicos muy especializados

4. Síntesis y conclusiones
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4. Síntesis y conclusiones
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PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA

Resultados y 
aplicación

Fuentes de
datos

Métodos
de análisis

DESARROLLOS CLÁSICOS

Hidrológicos
Pluviométricos

Métodos hidrológicos
Modelación hidráulica

Mapas de inundabilidad

Medidas estructurales

4. Síntesis y conclusiones
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PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA

Resultados y 
aplicación

Fuentes de
datos

Métodos
de análisis

DESARROLLOS CLÁSICOS

Hidrológicos
Pluviométricos

Métodos hidrológicos
Modelación hidráulica

Mapas de inundabilidad

DESARROLLOS MODERNOS

Paleohidrológicos
Geomorfológicos

Nuevos
datos

Morfometría (SIG)
Morfodinámica
Dendrogeomorfología
Sedimentología

Nuevos
métodos

Medidas estructurales

Mapas de peligrosidad
Mapas de riesgo

Nuevos
resultados

Ordenación territorial
Protección Civil
Análisis coste-beneficio

Nuevas
aplicaciones

4. Síntesis y conclusiones
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Paleo inundaciones: reconstrucción 
de inundaciones a partir del registro 
sedimentario

Gerardo Benito, Juan Pablo Corella, Xavier Rodríguez-Lloveras, 
Varyl R. Thorndycraft, Maria-Teresa Rico, Maria J. Machado, 
Yolanda Sánchez Moya, Alfonso Sopeña

Aportación de la geología al conocimiento 
de la inundabilidad
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PaleoPaleo--inundaciinundacióónn::

InundaciInundacióón cuya magnitud y n cuya magnitud y 
ocurrencia se estima a partir ocurrencia se estima a partir 
de evidencias fde evidencias fíísicas en sicas en 
registros geolregistros geolóógicogico‐‐
sedimentarios, geomsedimentarios, geomóórficos, rficos, 
botbotáánicos e hidrnicos e hidrááulicos.ulicos.

V.R. Baker (1983)
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Indicadores geológicos y biológicos de calado de crecida
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ESTRATIGRAFÍA 
Y GEOCRONOLOGÍA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

CAMPOS DE 
APLICACION

• Descripción de los sedimentos

• Identificación de los diferentes eventos de 
crecida

• Datación

ESTIMACION
DE CAUDALES

• Aplicación de principios de hidráulica

• Estimación de caudales punta asociados a los 
sedimentos mediante modelos hidráulicos

• Determinar las funciones de 
distribución

• Frecuencia de crecidas

Cambio Global: Relación clima y C. ambientales

Seguridad de presas e infraestructuras

Recursos hídricos en zonas áridas

Delineación de zonas inundables
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Estudios de paleo-inundaciones en Catalunya
Proyecto SPHERE (UE)
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Riu Llobregat
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Monistrol de 
Montserrat

500 m0

2
1

7

6
5

4
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8

Perfil 4

(Cuenca = 3.370 km2)
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Depósitos de crecida en 
Monistrol (46 unidades)

AD 1790

AD 1813

Post‐1955

Modern

Perfil 4

Perfil 5

Perfil 6

12 crecidas
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Monistrol de 
Montserrat

Perfil 1

• Mayor elevación y 
depósito más antiguo en 
Monistrol (+12.5 m).

• Datación con Carbono‐
14: cal. AD 1585 +/‐ 79.

Mayor crecida histórica: 
Noviembre, AD 1617.
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Sección transversal y curva de gasto

Thorndycraft et al., 2006
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Pont de Vilomara
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0 m
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SSS

SS

1.0 m
Site 10

2619 +/‐ 114 BP

2748 +/‐ 75 BP

Thorndycraft et al. (2004). A Late Holocene 
Paleoflood record from slackwater flood 
deposits of the Llobregat River, NE Spain. 
J.Geol.Soc.India

G
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 B

A: Holoceno tardío
B: Pequeña edad 
del Hielo
C: Moderno

Monistrol

: Cavidad a + 16 m de altura
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20 de Septiembre de 1971. Crecida de 2300 metros cúbicos por segundo

Modelo hidráulico y la estimación de caudales

Puente Medieval 
de Vilomara.
Río Llobregat

Crecida del 3 de
Noviembre de 1617 
4300 m3s-1.
El puente colapsó

Otros 8 eventos del tipo de “1617” han ocurrido durante los últimos 2700 años
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Riu Llobregat: Caudales de paleo-inundaciones 
comparados con máximos de series de aforos

Benito et al., 2005
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Se observa como los cuantiles obtenidos para la curva que incluye datos 
de paleocrecidas son superiores a los obtenidos con el ajuste de datos sólo 
instrumentales. Modificado de Botero, 2006; Benito y O’Connor, 2013.

Organización de los datos de paleocrecidas

Análisis de frecuencia ajustada a una 
distribución de tipo TCEV
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‐ Tramo de 2 km
‐ 5 km aguas arriba de Girona

Riu Ter en Sant Julià de Ramis
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Perfil P1: Estratigrafía de paleocrecidas

1651-52
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Estimación de caudal

1651-52

Máximo caudal aforado: 2400 m3s-1

Aiguat 1940
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Marcas históricas de la crecida de 1617 en 
Pont Major

Barriendos, 1995
Rio/
localidad

Superfic
ie (km2)

Caudal  
aforado
(m3s-1)

Paleo 
caudal 
(m3s-1)

Ter
Girona 2644 2400 2700-4500
Llobregat
Pont de 
Vilomara

1845 1500 3700-4300

Monistrol 3370 2300 4860
Segre
Alós de 
Balaguer

4318 2200 1900

Q: 4500 m3s-1

Thorndycraft et al. 2006
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Riu Ter: 
Datos instrumentales 

y de paleocrecidas

3 crecidas > 2750 m3s-1

1 crecida ~ 4500 m3s-1
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Curva envolvente regional de caudales máximos 
aforados y de paleocrecidas

Thorndycraft et al., 2006

Curva envolvente Mundial de Rodda, 2003
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NE NE PeninsulaPeninsula
IbIbééricarica

Registro de paleo‐
inundaciones en 

Lago de Montcortès

Área de transición
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Lago Montcortès

Pr
of
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di
da

d 
(c
m
)

Sondeo 3A

Facies laminadas
Turbiditas

0cm

10cm

20µm

Lámina de Calcita
Precipitación Biogénica

Calcita Endogénica

Primavera/verano

Eventos de tormenta

Barro Detrítico

Materia Orgánica

Otoño/invierno
Secuencia deposicional

20µm

Lámina Orgánica
Materia acuática amorfa y diatomeas

100 
µm

20µm

Lámina(s) detrítica(s) (1‐8)
Procesos de Escorrentía, incremento de la 

lluvia

3A

Lago kárstico con varvas biogénicas (4000 años de registro)

Corella et at subm.
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Reconstrucción de la estacionaridad de las crecidas

Calcita Endogénica

Primavera/verano

Eventos de tormenta

Barro detrítico

Materia Orgánica

Otoño/invierno

Crecidas de primavera

Calcita Endogénica

Primavera/verano

Eventos de tormenta

Barro detrítico

Materia Orgánica

Invierno/primavera

Crecidas de otoño
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Modelo cronológico

Excelente control cronológico (anual/estacional)
-Dataciones radiométricas
• Datos de 14C y 210Pb

-Contaje de varvas

Modelo de edad
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Aportes 
detríticos

Biogénicos y
Mat. orgánica

Necesidad de calibración del registro de láminas detríticas
Registro instrumental
-Datos de T y PP desde 1917

Crecidas y sequías históricas 
(e.g. 45 crecidas en el río Segre)

Comparación con registros históricos e instrumentales

Siglo XX

Crecidas segunda 
mitad siglo XIX

Crecida 1726

Crecida 1617
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Conclusiones
• Los estudios de paleocrecidas (Llobregat, Ter y Segre) muestran 

eventos pasados con magnitud superior a los registrados en las 
estaciones de aforo. La crecida de 1617 es clara referencia de 
evento máximo.

• Los datos de paleocrecidas mejoran la estimación de los 
cuantiles de frecuencia  resultando en caudales más realistas 
para los periodos de retorno elevados (100, 500 y 1000 años). 
Aplicación directa en la cartografía de las zonas inundables y 
diseño de infraestructuras sensibles. 

• Los registros sedimentarios muestran la presencia de periodos 
donde los eventos extremos son más frecuentes, y que se 
interpretan como una respuesta a la variabilidad climática.  
Mayor frecuencia en la segunda mitad del Siglo XIX. 

• La segunda mitad del siglo XX se ha experimentado una 
disminución de la frecuencia de los eventos de crecidas 
extremas en relación a siglos precedentes, lo que podría 
interpretarse como una respuesta al cambio climático 
antropogénico. 
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SYSTEMATIC, PALAEOFLOOD
AND HISTORICAL DATA

FOR THE IMPROVEMENT OF
FLOOD RISK ESTIMATION

Project Web site: www.ccma.csic.es/dpts/suelos/hidro/sphere/

PfisterPfister, 1999: , 1999: WetternachhersageWetternachhersage
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El mètode geomorfològic integrat i 

la geomorfologia: eines per a la 

cartografia de zones inundables

Glòria Furdada, M.Àngels Marqués
Grup RISKNAT. Dpt. Geodinàmica i Geofísica, 
Fac. de Geologia; Universitat de Barcelona.

Aportació de la geologia al coneixement 
de la inundabilitat

UNIVERSITAT DE BARCELONA

U

B
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
2

Per què geomorfologia?
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El Mètode Geomorfològic Integrat (1)
• 1er bloc: 

Cartografia geomorfològica integrada:
 totalitat informacions geomorfològiques i d’inundacions anteriors, 
 basades en les formes reals, els processos i l’extensió d’aigua.
– Documentació i bibliografia
– Cartografia geomorfològica:

• sistema fluvial
• dinàmica del riu i del seu curs
• elements antròpics que puguin interferir  
• vessants laterals i potencials inestabilitats

– Dades històriques de les inundacions, obres i usos del sòl
– Punts crítics: Identificació, descripció, classificació i cartografia.
– Obtenció i anàlisi de dades de pluviometria / aforaments (si existeixen).
– Càlcul de cabals.
– Modelització numèrica (en base a dades suficientment fiables)
– Anàlisi i integració de totes les dades  obtenció de la 

Cartografia Geomorfològica Integrada

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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El Mètode Geomorfològic Integrat (2, 3)

• 2n bloc: 

Cartografia dels tipus d’inundabilitat i dels punts crítics:

– Anàlisi, avaluació i caracterització de la inundabilitat actual i futura

– Establiment de la tipologia de la inundabilitat:

• qualitativament 

+ elaboració posterior 

quantitativament (si és possible)

Obtenció del Mapa d’Inundabilitat o perillositat

• 3r bloc: 

Elaboració de conclusions i recomanacions

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Exemples en zones amb 
poques dades:

1. Exemple senzill: model de terrasses
La Trinidad (Nicaragua)

Tesis de Maestría Lígia E. Calderón

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Formes i processos: Terrasses, soscavació

Indicadors geomorfològics

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Nivells d’inundació previs: impactes, branques i flotants atrapats

Indicadors geomorfològics

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Reconstrucció de la inundació de referència: Huracà Mitch
Dades històriques / enquestes

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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MAPA
GEOMORFOLÒGIC

INTEGRAT

Leyenda: 
1: Terraza baja (2-3 m sobre canal principal); 
2: Canal ordinario; 
3: Terraza baja quebrada Chingastosa;
4: Canal ordinario quebrada Chingastosa; 
5: Socavación; 
6: canales desbordamiento preferentes; 
7: Sedimentos depositados durante la inundación asociada al 
huracán Mitch; 
8: flujos de derrubios; 
9: puntos con información relevante procedente de encuestas; 
10: reconstrucción evento de referencia; 
11: rellenos antrópicos; 
12: dique; 
13: estadio: 
14: puente.

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
10

MAPA

D’ INUNDABILITAT
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Exemples en zones amb 

poques dades:

2. Exemple més complex: 

Del diagnòstic al treball de detall:

Canvi d’escala i 

zonificació segons el tipus d’inundació

Barahona (República Dominicana)

Tesina Enginyería Geològica: Xavier Rodríguez Lloveras

Treball de fi de carrera de Geologia: Mireia Jimenez Monegal

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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<0 m s.n.m.
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Inundació de referència: Tempesta Tropical Noel (2007):
Erosió als marges

Foto: Xavier Rodriguez Lloveras

- 401 / 843 -



Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Inundació de referència: Tempesta Tropical Noel (2007):
Interacció amb elements antròpics

Foto: Xavier Rodriguez Lloveras
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Xavier Rodriguez Lloveras

MAPA DE DIAGNÒSTIC:

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Canvi d’escala:

possible gràcies al coneixement del 
context geomorfològic

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Mireia Jiménez Monegal
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Mireia Jiménez Monegal
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Exemples en zones amb 

poques dades:

3. Exemple a Catalunya: 

Torrents costaners 

del nord del cap de Creus 

Tesi doctoral: Pere Mascareñas

< http://www.tdx.cat/handle/10803/1/browse?value=Mascare%C3%B1as+i+Rubi%C3%A9s%2C+Pere&type=author>

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Àrea d’estudi: 11 conques torrencials

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Estació de mesura:
Pluviòmetres

(sèries < 30 anys)
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Escala original 1:3.000

Mapa Geomorfològic integrat (exemple: Colera ) 
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Mètode Multiconca-Multifunció

La freqüència es deriva de: 

• Totes les dades de 2 sèries d’inundacions històriques.

• Totes les dades de pluviòmetres

en o a prop de les conques, 

relacionades amb els 

episodis coneguts / reals d’inundacions.

En tots els casos, el Tr és d’aprox.2, 5 or 10 anys 
 inundacions molt freqüents

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat
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Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Mapa  de Perillositat (exemple: Colera ) 
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Exemple on aparentment 

no funciona el Mètode.

Aproximació geomorfològica: 

4. Riu Congost

Treball de Fi de Màster: Mario Salerno

< http://hdl.handle.net/2445/47649>

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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1956

Actualitat

Inundació

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Segons l’ACA:
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Esquema de la figura anterior:
vàlid nucli urbà de Granollers.

Aigües avall la inundabilitat disminueix:
Per qué?

1. La zona de Granollers sofreix acreció de
sediments (ACA)  reducció de la secció
del canal que produiria desbordaments
més freqüents

2. Els ponts de Granollers produirien:
a) obturació
b) desbordament
c) laminació de les crescudes
d)  - energia i - calat aigües avall.

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
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Esquema de la figura anterior:
vàlid nucli urbà de Granollers.

Aigües avall la inundabilitat disminueix:
Per qué?

1. La zona de Granollers sofreix acreció de
sediments (ACA)  reducció de la secció
del canal que produiria desbordaments
més freqüents

2. Els ponts de Granollers produirien:
a) obturació
b) desbordament
c) laminació de les crescudes
d)  - energia i - calat aigües avall.

3. La conca és molt allargada.
Les zones urbanes des de Granollers a la
desembocadura ocupen quasi la totalitat
de la conca  Desaigüe de les crescudes
més ràpid que l’arribada de l’ona de
crescuda des de capçalera: possiblement
els cabals no se sumin per a donar un
cabal pic major.
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Exemple

d’ aproximació geomorfològica :

5. Exemple de complexitat en la inundabilitat :

Riera de Barenys
al barri de La Salut (Salou)
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Figura 1.- Esquema geomorfològic amb els elements característics del litoral

(segons Marques et al., 1987). Equivalencies: a = paleoacantilat, b = cons o
ventalls al·luvials, c = cordons litorals i d = aiguamolls/llacunes litorals
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Marqués, M.A. and Julià, R. 1986. Littoral Processes and Defence Structures on the Costa Daurada; Thalassas, 4,1, pp 143-150
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REQUEREIX MÉS 
TREBALL PERÒ :
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Metodologies emergents 
d’integració de metodologies 

numèriques i geomorfològiques
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Conclusions
• Mètode simple, barat, ràpid i eficient.
• Adaptable a la qualitat i quantitat de dades existents.
• Adaptable a cada cas d’estudi.
• Aporta dades REALS:

 calibració dels resultats de modelitzacions.
• Permet una aproximació holística: 

 aproximació global + de detall
 permet el canvi d’escala d’observació

• Útil per ajudar a la definició els problemes i les condicions 
de contorn que els models, cada vegada més complexos i 
complets, han d’anar abordant 

• Requereix un bon coneixement en geomorfologia.
• Gran potencial en metodologies emergents d’integració de 

dades geomorfol. + numèriques.
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Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: 

coneixement i perillositat

José Moya, Marcel Hürlimann, Clàudia Abancó

Dpt. d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. 

Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

Aportació de la geologia al coneixement 
de la inundabilitat
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1. Introducció: conceptes bàsics i objectius

INDEX

2. Incidència dels corrents d’arrossegalls a Catalunya

3. Perillositat dels corrents d’arrossegalls: corbes de 

magnitud – freqüència

4. Monitorització: de l’aprenentatge als sistemes de 

alerta

OBJECTIUS

5. Consideracions finals
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1. INTRODUCCIÓ

Conques torrencials i les seves crescudes

Crescudes molt violentes 

•  cabal molt ràpid

• Gran capacitat erosiva i de transport de sediments

• Gran potencial destructiu

Gran pendent dels barrancs i torrenteres: factor principal

• Ràpid guany de càrrega de sediments (Qs)

• Canvis en el comportament del corrent

• Si Qs > 20-30%           fluxos de sediments (transport    

massiu)

• Gran pendent al vessants: esllavissades

fluxos de sediments
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Corrent torrencial 

d’aigua

Flux 

híperconcentrat
Corrent 

d’arrossegalls

Contingut de sediment 

( % )

1 – 30 30 – 60 >60 

Densitat (g/cm3) 1.0 – 1.3 1.3 – 1.8 1.8 – 2.6

Cabal (m3/s) Qaigua  >10*Qaigua

Diferents tipus de fluxos torrencials: cal diferenciar-los 

- 432 / 843 -



Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
5

2. INCIDÈNCIA DELS CORRENTS D’ARROSSEGALLS A 

CATALUNYA

• Freqüència dels fluxos torrencials no tan alta com als Alps

• No hi ha tants elements en risc

• Corrents d’arrossegalls (CA) desconeguts per a la població
(CA en zones poc habitades)

• CA confosos amb els efectes de les inundacions fluvials

Pluges i inundacions de 
novembre de 1982: varies 
desenes de corrents 
d’arrossegalls (Clotet i 
Gallart, 1984)

Con de La Guingueta d’Àneu (nov 1982)
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A partir de mitjans de la dècada dels 2000

• Base de dades Lliscat UPC-IGC http://www.lliscat.upc.es

• Inventari sistemàtic d’esllavissades IGC http://www.igc.cat

• projecte DEBRISCATCH http://www2.etcg.upc.es/prj/debriscatch

• projecte IMPRINTS http://www.imprints-fp7.eu

• Projecte DEBRISTART http://www2.etcg.upc.es/prj/debriscatch

Base de dades
DEBRISCATCH:

• 575 casos

Area: 4000 km2
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Riu Runer (agost de 2008, 14.000 m3)

Portainé (setembre del 2008, 26.000 m3)
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Catàstrofe de Biescas

(agost de 1996)

• Flux hiperconcentrat: 

inundació del con i 

deposició de sediments

• Destrucció del pont  N-260

• 87 morts al càmping

Alcoberro et al. (1999)
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3. PERILLOSITAT DELS CORRENTS D’ARROSSEGALLS: EXEMPLES 
D’OBTENCIÓ DE CORBES DE MAGNITUD – FREQÜÈNCIA 

• Àrea de estudi: 384 km2

• Anàlisi de fotos aèries vols 

diferents (1956-57, 1975, 1982, 

2004, 2005, 2008 i 2009)

• Identificats 194 corrents 

d’arrossegalls, distribuïts en 

116 conques 

• Densitat espacial del fenomen 

de 0.5 casos/km2

3.1. Escala regional: Magnitud – freqüència dels corrents d’arrossegalls 

al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany deSant Maurici
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1

Corrent d’arrossegalls identificat en un 

reconeixement de camp al Parc 

Nacional (Foto P. Oller, IGC, 2003)

Càlcul Volum – Freqüència

De cada CA:

• Mesura àrea del dipòsit sobre 
els ortofotomapes digitals (a 
escala 1:5.000) ARCGIS

• Volum: mitjançant una 
relació empírica

• Freqüència: any fotos aèries
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2

Hürlimann et al. (2012)

Volums entre els 30 i els 80.000 m3  (T: 0.3 – 90 anys)

Avantatges

• Identificació de conques susceptibles als CA

• 1ª fase de zonificació de la perillositat: escala 

regional

Limitacions

• La pròpia escala: difícil discriminació de CA  i de 

la freqüència temporal a cada conca

• No zonificació detallada de la perillositat

Estudis 

de

detall
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3.2. Escala local: magnitud – freqüència dels corrents 

d’arrossegalls al Barranc del Tordó (Serra de Port del Comte)

Estudis de detall: zones amb major perillositat (major M i/o F)
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In-channel deposits, 

no lichen cover, no trees 

First terrace, 

young trees 

Second terrace, 

mature trees 

Old terrace, old 

trees 

Càlcul Volum – Freqüència

De cada CA:

• Area del dipòsit: Reconstrucció sobre cartografia detallada de camp 

(escala 1:1000) (datació relativa + fotos aèries diferents anys)

• Volum: estimació del gruix dels dipòsits a diverses seccions

• Freqüència: datació dendro 
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Avantatges

• Zonificació local de la perillositat: es molt!

Limitacions

• Freqüència temporal mínima: casos petits no detectats, 

casos grans i antics erosionats/enterrats

• Intensitat?

• Predicció del volum inicial?

• Predicció de l’abast?

• Predicció de la velocitat?

Mètodes grollers

(també es molt!)

Models físics Cal·libració Monitorització
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4 . MONITORITZACIÓ: DE L’APRENENTATGE ALS SISTEMES DE 

ALERTA. MONITORATGE AL BARRANC DEL REBAIXADER

Monitorització

• Aprenentatge del procés:

• Condicions de formació

• Condicions de flux

• Cal·libració models

• Prevenció a curt termini:

• Sistemes d’alerta

• Sistemes d’alarma

Capçalera

Canal

Con
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METEO-TOP

INF-TOP

INF-SCARP

METEO-CHA

FLOW-WR

FLOW-SPI

Formació (rotura):

• 2 est.meteorològiques

• 2 est. infiltració

• Registre: 5 min

Dinàmica del flux (post-rotura):

• 2 est. de flux

– 8 geòfons

(registre: 1 Hz, 250 Hz)

– 1 sensor US (calat, 1Hz)

– 1 càmera de video
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Dinàmica de flux (estacions “FLOW-WR” & “FLOW-SPI”)

Objectius

• Detectar esdeveniments

(Vibr > llindar:

disp. mòdul de registre)

• Distinció de tipus de fluxos 

Intensitat (Ec)
• Càlcul velocitat

• Càlcul de volum

- 447 / 843 -



Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
2

0

Corbes magnitud –freqüència: prevenció a mig termini
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Llindar de pluges desencadenants: sistema d’alerta
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 Pluja horaria ~15 mm/h (preliminar)
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duración (min)

Llindar de vibració 
(> 20 imp/s en 3 sec) 

sistema d’alarma

Bàsic: filtrat de 
falses alarmes
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Això funciona??

Limitacions?? :  preguntes (o no)
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5. CONSIDERACIONS FINALS

• La incidència dels corrents d’arrossegalls (CA) al nostre país és 
encara poc coneguda (i menys ho és encara la dels fluxos 
hiperconcentrats –FH-)

• CA i FH: - capacitat destructiva molt important 
- comportament clarament diferenciat 

dels corrents fluvials

• El càlcul de la seva perillositat (i de la mitigació) requereix 
també tècniques diferenciades

• Canvi climàtic:  freqüència de les pluges torrencials
 freqüència CA + FH

•  activitats d’oci:  exposició
• Experiència molt limitada:  preparació            coneixement

 risc

- 452 / 843 -



Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
- 453 / 843 -



  

 

 

 

 

Conferència

- 454 / 843 -



J
o

rn
a

d
a

 s
o

b
re

  
G

e
s

ti
ó

 d
e

 l
e

s
 I
n

u
n

d
a

c
io

n
s

Els aiguats a Catalunya: una visió geològica

Barcelona, 27 i 28 de novembre de 2013

Jordi Corominas

Departament d’Enginyeria del Terreny

E.T.S. Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya
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Els aiguats: el risc natural de major impacte a Catalunya

Riera de Rubí

setembre 1962
Foto TAF-La Vanguardia

Rubí
Foto TAF-La Vanguardia

Conceptes:

1.La conca fluvial és un sistema natural

2.Els aiguats donen lloc a crescudes i altres processos

3.Les aproximacions que fan servir la geologia i la 

geomorfologia ajuden a entendre el funcionament de 

les crescudes i proporcionen eines per a la prevenció

4.El riu i la plana al·luvial tenen múltiples funcions i cal 

preservar-les 
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Mare de Deu del Aiguats d’Algemesí
http://www.tiempo.com/

“Als 16 de octubre del any 1763 y agué un ayguat

que féu grans estragos en moltas parts de 

Catalunya y Fransa. En Sant Privat, espatllà onse

casas lo riu Gurn des del molí de Valentí fins al 

Tartús y algunas de ellas de sol arrel, y se negaren 

sis personas. La ribera de Riudaura playava per 

totas las tancas de la Garganta y Bastons. Lo riu

Ter des de Set Casas a Camprodon se·n portà lo 

pont de la Sellera, y en lo Pont Major passà per 

sobre las baranes y entraba aygua per las casas, 

causantlos molts danys. En Prats de Muyó y demés

circuit de aquellas muntanyas, també foran grans

los estragos de portarsen cases y terras, y quan

més cerca de las muntanyas, y al origen de los rius, 

majors los estragos per las grans esllavissadas y 

penyas que feia córrer la aygua, que era ab tal 

orror, que may aviant vist ni ohit los nats. Y en totas 

parts causà molt dany” 

relat de mossèn Ponç Prat, publicat per Joan Pagès el 1984-1985

Octubre 1907

Octubre 1937

Octubre 1940

Setembre 1962

Setembre 1971

Novembre 1982

Octubre 1994
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Mar càlid i serralades costaneres http://en.wikipedia.org/

El context mediterrani
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Riu Brugent

Octubre 1994 

Fort pendent, elevada velocitat; 

Dinàmica erosiva transport de sediment (de vegades massiu)

rius curts i de resposta immediata (crescuda sobtada- rierada)

Comportament torrencial
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Banys de Vernet, octubre de 1940
http://www.vernet-les-bains.fr/

Efectes dels aiguats: comportament torrencial
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Hotel del Parc abans i després d’ésser destruït. En vermell la part desapareguda

Banys de Vernet, octubre de 1940
http://www.vernet-les-bains.fr/

Efectes dels aiguats: comportament torrencial
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Banys de Vernet, octubre de 1940
http://www.vernet-les-bains.fr/

Efectes dels aiguats: comportament torrencial

Deposició forçada de la càrrega sòlida pel canvi de pendent i reducció de la 

velocitat. Formació de barres de blocs i graves i eixamplament del llit (règim 

trenat)

D’on prové tota aquesta càrrega sòlida?
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Els Banys de Vernet

Riu de St. Vicenç, Els Cortalets

Massís del Canigó

Efectes geològics dels aiguats: les esllavissades

- 464 / 843 -



J
o

rn
a

d
a

 s
o

b
re

  
G

e
s

ti
ó

 d
e

 l
e

s
 I
n

u
n

d
a

c
io

n
s

Corrents d’arrossegalls Serra 

Fembra Morta, Ripollès aiguat

del 1940

Efectes geològics dels aiguats: les esllavissades
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La Coma, 1982

Les esllavissades sovint

passen desapercebudes en 

mig dels efectes directes de 

les pluges

Coll de Port, 1982

Efectes geològics dels aiguats: les esllavissades
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El Pont de Bar, 1982

Foto TAF-La Vanguardia

Efectes geològics dels aiguats: les esllavissades

La Massana, 1987
- 467 / 843 -



J
o

rn
a

d
a

 s
o

b
re

  
G

e
s

ti
ó

 d
e

 l
e

s
 I
n

u
n

d
a

c
io

n
s

Picamoixons, octubre 1994

L‘Estartit, octubre de 1994

Efectes geològics dels aiguats: les esllavissades

- 468 / 843 -



J
o

rn
a

d
a

 s
o

b
re

  
G

e
s

ti
ó

 d
e

 l
e

s
 I
n

u
n

d
a

c
io

n
s

Cava, Alt Urgell

gener 1996

Efectes geològics dels aiguats: les esllavissades
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Llasat i Corominas, 2010

Danys materials incomptables

Víctimes per esllavissades a Catalunya
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Els mapes es poden 

automatitzar i implementar en 

SIG

Les esllavissades

requereixen

tècniques d’anàlisi

específiques i

actuacions pròpies

Els indrets potencials inestables es poden predir

Mapa de Prevenció de Riscos Geològics 1:25,000 IGC
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Moltes esllavissades es desencadenen per events meteorològics

extrems. Són rars dins la seva distribució estadística de referència

(percentil 10 o 90)

Es poden identificar diferents patrons (Corominas, 2000):

(a) Excés de pluja estacional/anual que reactiva grans 

esllavissades.

(b) Episodis plujosos de llarga durada (dies/setmanes) i d’intensitat

moderada a baixa que causen o reactiven esllavissades i 

colades de terra, sovint en terrenys argilosos.

(c) Tormentes forta intensitat i curta durada (hores/dies) que 

generen lliscaments superficials i corrents d’arrossegalls. La 

pluja antecedent pot tenir certa influència.

Pluges Desencadenants d’esllavissades
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Examples of shallow failures

Berga, 1997

Pluges intenses de curta durada : 

esllavissaments superficials (102-103 m3)

Pluges Desencadenants d’esllavissades
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1992     Port del Comte

Períodes de retorn 40-70anys- 473 / 843 -
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El Pont de Suert Aiguat de novembre de 1994

Pluja d’intensitat moderada i persistent, reactiva esllavissades de mida

mitjana (104-105 m3). 

Sovint cal pluja antecedent

Pluges Desencadenants d’esllavissades
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Dendrological year
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Llavorsí 
(n= 7)

Clot d'Esquers
(n= 49)

Cal Barbet
(n= 16)

Cal Ros
(n= 10)

Malanyeu
(n= 14)

Can Pujals
(n= 24)

La Nou
(n= 135)

1899-1900  09-10    19-20     29-30    39-40     49-50     59-60    69-70    79-80     89-90

1899-1900  09-10    19-20     29-30    39-40     49-50     59-60    69-70    79-80     89-90

1899-1900  09-10    19-20     29-30    39-40     49-50     59-60    69-70    79-80     89-90

1899-1900  09-10    19-20     29-30    39-40     49-50     59-60    69-70    79-80     89-90

1899-1900  09-10    19-20     29-30    39-40     49-50     59-60    69-70    79-80     89-90

1899-1900  09-10    19-20     29-30    39-40     49-50     59-60    69-70    79-80     89-90

Cicles d’activitat

Cicles d’inactivitat

Reconstrucció de sèries d’esllavissades

De creixemement 

concèntric a 

excèntric

Fusta de reacció
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Antecedent rainfall required
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Pluges Desencadenants esllavissades mitjanes
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Response to rainfall. Llavorsí, E. Pyrenees (E)

Llavorsí, 1982

Pluges desencadenants grans esllavissades

Grans esllavissaments (>106 m3)

mostren una relació complexa 

amb la pluja. 

Entendre el context geològic és 

clau
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La hidrologia de paleocrescudes és la reconstrucció de la magnitud i freqüència de les 

grans crescudes fent servir l’evidència geològica (Baker et al. 2002)

Permet analitzar períodes més llarg que els proporcionats pels registres instrumentals i 

històrics

Ús de dipòsits de rabeig acumulats al laterals de les valls en balmes i aixoplucs rocosos.

http://www.ica.csic.es/dpts/suelos/hidro/sphere/field.html

Monistrol de Montserrat

Monistrol de Montserrat

Màxim el AD 1516-1642 amb un 

cabals mínims de 3700 a 4300 m3/s Thorndycraft, et al. 2005 - 478 / 843 -
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http://www.diariodenoticias.com

87 víctimes mortals
Danys:  40 M€
Durada tormenta:       2hr

Biescas 7 d’agost, 1996

Reconstrucció de cabals i prevenció del risc
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La majoria dels 40 dics construïts entre 1931 i 1950 van ser destruïts, alliberant uns 68,000 m3 de sediments 
emmagatzemats que van  estendre’s pel con. La capacitat del canal de 120 m3s-1 , es va superar i restà colgat

Reconstrucció de cabals i prevenció del risc
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Esdeveniment previ el 1922
El Heraldo de Aragón

L’administració hidràulica va considerar
que imprevisible i inevitable

Diversos informes científics afirmaven
que l’event era previsible donat el 
context geomòrfic. 

Fins a quin punt es podia predir?

Quina era la informació disponible?
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Pluja enregistrada en 24h:

Biescas 160 mm
Lanuza 51 mm
Yesero 56,5 mm
Sabiñánigo 37,5mm
Bescós 39,5 mm

Radar meteorològic de
Zaragoza

Maxim de 252 mm a 
Betés
Durada tormenta: 2hr 

Observació 1: la xarxa de pluviòmetres pot perdre
una part significant dels events

Implicacions : 
(i) Càlcul de períodes de retorn
(ii) Disseny hidràulics
(iii) Tormentes locals poden restar

desapercebudes

Gutiérrez et al. 1998

TR(sense 1996): 172 a 270 anys
TR(amb 1996): 105 a 193 anys

- 482 / 843 -



J
o

rn
a

d
a

 s
o

b
re

  
G

e
s

ti
ó

 d
e

 l
e

s
 I
n

u
n

d
a

c
io

n
s Reconstrucció de la crescuda

Conca: 20 km2

Cabal calculat:

Mètode secció crítica:
400 a 600 m3s-1

Mètodes Paleohidraulic:
300 a 730 m3s-1

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000

Basin Area (km
2
)

D
is

c
h

a
rg

e
 (

m
3
/s

)

1996 

event

Cabal màxim enregistrats a 13 
estacions situades 150km a l’entorn del 
Barranco de Arás i embolcallant
superior dels rius del Pirineu Central i
Oriental

Segons les corbes de cabals màxims del 
Pirineu Oriental, el cabal màxim
esperable en una conca de 20km2 és
d’uns 200 m3s-1

Observació 2: els esdeveniments poden ser
més grans que els recollits al registre
hidrològic regional
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Es van identificar dues capes de grans blocs a la 
fondària de 3.5 i 5.5m.
Els diàmetres dels blocs eren d’1m i fins1.1m 
respectivamnent i lleugerament més petits que els
de l’esdeveniment de 1996
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Construcció relacions M-F: aportació de la visió geològica

Barranc d’Erill, 7 d’agost de 1920 des de Boí

(Raïmat el al. 2012)
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Construcció relacions M-F

Reconstrucció de les crescudes del barranc d’Erill del 

segle XX: enquestes, fotointerpretació, cartografia

(Raïmat el al. 2012)

- 486 / 843 -



J
o

rn
a

d
a

 s
o

b
re

  
G

e
s

ti
ó

 d
e

 l
e

s
 I
n

u
n

d
a

c
io

n
s

Construcció relacions M-F

Esdeveniments de volum conegut

entre 1907-2011

Any Volum (m3)

octubre 1907 72.150

1930 40.194

29 oct.1937 25.033

28 mai.1953 15.123

21 jul. 2007 44

18 abr. 2008 52

2 nov. 2008 72

6 jul. 2009 244

22 jul. 2010 1307

5 ago. 2011 190

13 ago. 2011 141

Relació magnitud-freqüència

(Raïmat el al. 2012)
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Limitacions

(Manca de) estacionaritat

Conca amb restricció d’aport de sediment

El sediment mobilitzable al vessant

(col·luvió, till) és eliminat

progressivament. 

Com que el vessant s’ha buidat, la 

probabilitat que una nova tormenta 

doni lloc a un nou esdeveniment, ha 

disminuït dràsticament

Ordino, conca Valira del Nord
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Ullastret, 1994

Una perspectiva geomòrfica de les crescudes
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Caracterització de crescudes: transport de blocs

Transport de blocs existents

Erosió del substrat

crescuda del riu Tenes l’octubre de 1994 
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Secció Gradient 

(m/m) 
Mida dels blocs 

transportats  (m3) 

Riells 0.031 1380 
Bigues 0,008 806 

Santa Eulàlia 0.0055 470 
Lliçà de Vall 0,01-0,006 690 
Parets 0,006 332 

Montmeló 0,007 276 
 

Mida dels blocs transportats pel riu 

Tenes a diferents trams

Caracterització de crescudes: transport de blocs

Relació entre el cabals i el  diàmetre dels blocs transportats 

durant la crescuda del riu Tenes l’octubre de 1994 (Buxó, 1996)

Riera de Caldes, 1994
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Dinàmica erosió-sedimentació: erosió-sedimentació

Corominas et al. 1995

Caracterització de les crescudes
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Caracterització de les crescudes

Corominas et al. 1995
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Dinàmica erosió-sedimentació: agradació 

Caracterització de les crescudes

Acrecio, creix la llera?

Riu Tenes, Parets i Montmeló

octubre 1994 - 494 / 843 -
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Reconstrucció de cabals de crescuda

Buxó, 1996
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Reconstrucció de cabals de crescuda

Determinació de la secció de la crescuda del riu 

Tenes, 1994
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Localització del 
tram 

Distància des de 
Riells (km) 

Cabal punta 
(m3/s) 

Riells 0 950 

Bigues 4 690 
Sta. Eulàlia 10 510 

Lliça de Vall 14.1 550 
Parets 16.2 485 
Montmeló 17.9 478 

 

Reconstrucció de seccions amb anàlisi

de sediments

Secció màxima durant la punta de 

crescuda

Estació d’aforament

Els registres

instrumentals poden no 

ser representatius de la 

magnitud de la crescuda!

Reconstrucció de cabals de crescuda
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La legislació actual genera incertesa

Riu Tenes, octubre 1994

Santa Eulàlia de Ronçana

Zones inundables: què hem de fer?
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Mesures no estructurals

 Ordenació del territori

 Sistemes d’alerta

Mesures estructurals

 Obres hidràuliques de 

protecció (endigaments, 

desviaments, preses, 

dipòsits…)

Pla inuncat

Zones inundables: què hem de fer?
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Mesures estructurals (III)
Augment de la secció i el 

gradient

Reducció de la rugositat

Reforç dels marges

Mesures estructurals: canalització

Esterri d’Àneu

És l’única alternativa?

Barri d’Almeda,

Cornellà de Ll.
- 500 / 843 -
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Tram Cabal punta 
    (m3/s) 

Volum transportat  
      (m3) 

Volum emmagatzemat 
     (m3) 

Riells    

Bigues    690 2.484.000  
     958.250 

Sta. Eulàlia    510 1.836.000  
     462.000 
Lliçà de Vall    550 1.980.000  

      92.500 
Parets    485 1.746.000  
   0 (riu no desbordat) 

Montmeló    478 1.720.800  
 

Riu Tenes, octubre 1994

Lliçà de Vall

La plana al·luvial i lamina les 

crescudes

Canalitzacións potser si, però i la resposta del sistema?

- 501 / 843 -



J
o

rn
a

d
a

 s
o

b
re

  
G

e
s

ti
ó

 d
e

 l
e

s
 I
n

u
n

d
a

c
io

n
s

Riu Mississipi, 1993

Ruptura de motes

Canalitzacións potser si, però i la resposta del sistema?

Riu Arkansas, 1927

Els dics són barreres en doble sentit (com moltes obres 

linials)
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Són solucions robustes davant les 

modificacions que experimenta la 

conca?

Riu Tenes, Bigues 1994

Foto ICC

Àrea inundada l’aiguat de l’octubre de 1994 

al polígon de Can Magre, riu Tenes - 503 / 843 -
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Reducció de la capacitat

d’emmagatzematge per 

urbanització

Riu Tenes, Bigues 2012. Foto ICC

Són solucions robustes davant les 

modificacions que experimenta la 

conca?

Fins a quin punt les actuacions són de caràcter local?
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Localització del 
tram 

Distància des de 
Riells (km) 

Cabal punta 
(m3/s) 

Riells 0 950 

Bigues 4 690 
Sta. Eulàlia 10 510 

Lliça de Vall 14.1 550 
Parets 16.2 485 
Montmeló 17.9 478 

 

Riu Tenes, Montmeló 1983 

Riu Tenes, Montmeló 1995 

Quines modificacions fem a la conca?

Fins a quin punt les actuacions són de caràcter local?
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La plana al·luvial: conflicte d’interessos
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Riu Segre a Basella

Funció del riu i la plana al·luvial: corredor biològic

Corredor biològic
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La fauna piscícola i salvatge 

necessita

• aigua 

• connectivitat

• protecció visual

• refugi davant petites    

crescudes 

• ombra

Funció del riu i la plana al·luvial: corredor biològic
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http://www.riugaia.cat/

Ànecs de coll verd, bernat pescaire al riu Congost

http://www.granollers.cat/multimedia/medi-ambient//

Funció del riu i la plana al·luvial: corredor biològic
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Funció estètica

Lleure

Recàrrega dels aqüífers
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Riera de Rubí

Riu Llobregat a Sant Boi

Impactes de la canalització

Fragmentació d’hàbitats

Pèrdua connectivitat
consanguinitat

- 511 / 843 -



J
o

rn
a

d
a

 s
o

b
re

  
G

e
s

ti
ó

 d
e

 l
e

s
 I
n

u
n

d
a

c
io

n
s Impactes de la canalització

Riu Llobregat, Molins de Rei Dragat, pèrdua de refugi

Reducció d’habitat
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Laminació de les crescudes sobtades

Corredor biològic

Producció agrícola

Espai de lleure,

Cal reivindicar la preservació de la plana 

al·luvial

Riu Tenes, Riells

Moltes gràcies per 

la seva atenció
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Els aiguats a Catalunya i les 

inundacions associades des del 

punt de vista meteorològic i 

climàtic

Maria del Carme Llasat, 
GAMA. Departament d’Astronomia i Meteorologia

Universitat de Barcelona

carmell@am.ub.es

Predicció d’avingudes

- 515 / 843 -



Predicció d’avingudes

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
2

•Les inundacions al món
Mediterrani

•Set factors pels aiguats

•Tipus d’inundacions

•Evolució de les inundacions

•Inundacions i canvi climàtic

EDRINA (Educació en els riscos naturals)

http://gama.am.ub.es/edrina
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1301 1351 1401 1451 1501 1551 1601 1651 1701 1751 1801 1851 1901 1951 2001

0

0.5

1

1.5

-0.5

Filtre 31a. Filtre 11a.

Inondations EXT 

1301 1351 1401 1451 1501 1551 1601 1651 1701 1751 1801 1851 1901 1951 2001

0

0.5

1

1.5

-0.5

Filtre 31a. Filtre 11a.

Inondations CAT

SPHERE. Evolució inundacions catastròfiques i extraordinàries a Catalunya (1301 - 2005), Llasat et al, 2005

LES INUNDACIONS HAN FORMAT I FORMARAN PART DEL 
NOSTRE TERRITORI

Lleida, Girona, El Prat 68 catastròfiques, 190 extraordinàries

FACTOR CLIMA

FACTOR CLIMA?

- 517 / 843 -



Cap de 
setmana del 
16 de 
novembre 

Més d’un 80% estan

associades a la presencia d’una

depressió

- 518 / 843 -



Jornada Gestió d’inundacions
27 i 28 de novembre de 2013
Bloc temàtic

1962

Vallés 1982

Pirineus
2002

Baix 

Llobregat

SET CONDICIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D’AIGUATS
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1. Inestabilitat en baixos nivells

Ramis et al, Met. App. 1994

3 Octubre 1987
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2. Forçament vertical
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3. Convergència i alimentació de vapor d’aigua

Model MM5 a 6 km 20 setembre de 1971 a las 0900 UTC. a). 

Presió a nivell del mar i temperatura en superficie;  b) Velocitat i 

módul del vent a 10 m. 
Llasat et al, MAP, 2006
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4. Energia convectiva latent

CAPE, en J/kg,  

19 setembre 1971 las 

0600 UTC

Llasat et al, MAP, 2006
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5. Factor que dispari el procés

Ramis et al, Met. App. 1994

Anàlisi mesoscalar 3 octubre 1987
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Anàlisi mesoscalar (06UTC) METEOSAT Image (06UTC)

Baixa mesoscalar que va organitzar el flux el dia 10/06/00 (06 UTC)

6. Organització del sistema

- 525 / 843 -
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Evolució precipitació cada 30 minuts,  episodi 2000, (Llasat et al, IJC, 2003)

7. Estacionarietat del sistema
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CLASSIFICACIÓ DE LES INUNDACIONS
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La major part de les inundacions al Mediterrani són del 

tipus LF i afecten a petites conques torrencials. Són molt 

sensibles a  l’ocupació urbsnística i alteracions a la 

conca per petites infrastructures. La component 

“humana” és determinant.

Les inundacions a conques majors són més sensibles a 

canvis en els usos del sól,, grans infrasrtructures i 

factors climàtics a major escala

- 528 / 843 -
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IPCC, 2012 (INFORME SREX): HI HA UN AUGMENT DELS 

IMPACTES DE LES INUNDACIONS PERÒ NO ES POT DIR QUE 

SIGUI CONSEQÜÈNCIA DEL CANVI CLIMÀTIC

LES PROJECCIONS APUNTEN, PER ALGUNES REGIONS, CAP A 

UN AUGMENT DE LES PLUGES INTENSES I DE LES 

INUNDACIONS, 

ES NECESSARI TENIR PRESENTS TOTS ELS FACTORS QUE 

INTERVENEN EN EL RISC D’INUNDACIÓ 

HEM DE TENIR PRESENTS LES INUNDACIONS QUE ES VAN PRODUIR EN 

EL PASSAT I QUE ES PODRIEN TORNAR A PRODUÏR EN EL FUTUR

LA MITIGACIÓ HA DE CONTEMPLAR L’AUGMENT DEL CONEIXEMENT, LA 

MILLORA DE LA PREVENCIÓ I PROCESSOS INVOLUCRATS EN LA 

CADENA D’AVISOS, I LA SENSIBILITZACIÓ I CORRESPONSABILITZACIÓ 

DE LA POBLACIÓ

- 529 / 843 -
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MOLTES 
GRÀCIES PER 
LA SEVA 
ATENCIÓ

http://gamariesgos.wordpress.com/

larambla.ub.edu

Facebook: GAMA-Riesgos Naturales UB

Gràcies a la Montse, el 

Raul i el Joan per la seva

col.laboració

- 530 / 843 -



Integració de dades de radar i 

pluviòmetres per a la predicció 

meteorològica d’avingudes

Tomeu Rigo(1), Aleix Serra(1), Marc Berenguer(2)

(1) Servei Meteorològic de Catalunya
(2) Centre de Investigació Aplicada en Hidrometeorologia

Predicció d’avingudes
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ÍNDEX: 

Presentació

Què són la XEMA i la XRAD?

Errors, controls de qualitat i correccions

Camp de precipitació estimat

L’ús de l’EQP per a la predicció d’avingudes

Comentaris finals
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Presentació: 

Un breu repàs a les 

inundacions a Catalunya

- Gran variabilitat

- Molta freqüència

- Molta vulnerabilitat

- 533 / 843 -
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Presentació: 

Un breu repàs a les 

inundacions a Catalunya

- Gran variabilitat

- Molta freqüència

- Molta vulnerabilitat

Desenvolupament d’una eina d’alertes 

hidro-meteorològiques

- Projecte entre SMC, ACA i CRAHI (2001)

- Control de qualitat i millora de les dades radar

- Generació de productes de precipitació a partir de 

dades radar

- Desenvolupament d’alertes

- 534 / 843 -
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Què és la XEMA?

ACA i CHE per validacions

~ 170 estacions

P, T, H, PPT, DV, 

VV...

1 minut (alertes 

intensitat) -> ½ o 

1 hora

Control de 

qualitat 

auto/manual

- 535 / 843 -
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Què és la XRAD?

4 radars

Z ≠ PPT

Cal convertir!!!

6 minuts -> PPT ½ 

o 1 hora

Controls de 

qualitat 

auto/manual
2 rangs: vigilància/quantitatiu

- 536 / 843 -
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Errors amb els 

pluviòmetres

Embussaments

Vent durant la 

PPT

Comunicacions

Electrònica

Exemple: Orís (blau) s’embussa i mesura contínuament 

dècimes de PPT d’un episodi de pluja previ. Montesquiu 

(vermell) enregistra correctament diversos ruixats

- 537 / 843 -
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Errors amb els radars

Orografia: 

sobreestimació i 

apantallament

Altura del feix

Ecos no meteo: 

aerogeneradors, 

wifis, ocells...

Meteorologia 

(fred/calor)

- 538 / 843 -
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BCN 15/09

EMPORDÀ 11/09
GIR 12/09

Exemple: Errors dels radars

Quan plou per sota del feix 

radar només els «pluvios» 

donen informació
- 539 / 843 -
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Correccions a la XEMA

Passos del Control de Qualitat: 

- Filtratge automàtic (llindars)

- Completesa de les dades per un període

- Coherències espacial, temporal, interna, 

i visual

- 540 / 843 -
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Correccions a la XRAD

Alguns algorismes aplicats: 

- Recuperació de feixos perduts

- Substitució d’ecos a zones amb orografia

- Eliminació de petites àrees d’ecos no 

precipitants

- Correcció de l’apantallament 

- Correcció de la banda brillant

- 541 / 843 -
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Estimacions semi-

horàries i horàries

A banda de les altres 

correccions, s’elimina el 

moviment de les 

estructures

- 542 / 843 -
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Avisos d’observació

Amb les estimacions 

30-minutals

Sense informació de 

la XEMA

Alertes comarcals

Superació de llindar 

de 20 mm en 30 min

- 543 / 843 -
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Estimació 

diària

Mapes diaris

Influència de XEMA

24H ≠ ∑1H !!!

XRAD+XEMA 24H

XRAD  24H XRAD+XEMA ∑1H 

- 544 / 843 -
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XRAD 24H0D

XRAD 24H7D

Estimació 

diària

El CQ pot acabar després de 

7D de l’episodi

Nova EQP diària 7D després

En certes situacions, hi ha 

grans dif entre EQP0D vs EQP7D

- 545 / 843 -
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Un altre «error»: 

Variabilitat 

estacional

BIAIX ≈ 

log(PXEMA/PXRAD)

A l’estiu -> BIAIX 

ok

A l’hivern -> 

BIAIX ko

Evolució qualitat XRAD i tipus de precipitació

- 546 / 843 -
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Avisos meteorològics
(un cop tot corregit!!!)

A partir de l’EQP + situació 

meteorològica

L’EPV fa avisos d’observació

- 547 / 843 -
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Alertes 

hidrològiques

Al SMC només alertes METEO

Enviament de les EQP a 

l’ACA

Estimacions de 

superacions de pluja 

acumulada per períodes 

de retorn

- 548 / 843 -
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Tipus d’episodis

Depenent de la 

situació 

meteorològica, 

l’episodi pot ser 

més local o 

general

Això complica la 

tasca de l’EPV a 

l’hora de fer 

avisos

← Pluja càlida 

(Garraf, Oct 2013)

Dificultats a l’hora de 

generar les alertes

- 549 / 843 -
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Tipus d’episodis

A més, depèn de 

la zona afectada

Cal tenir present 

la densitat de 

població i les 

infraestructures

← Tempestes 

d’estiu (Ribes de 

Fresser, Jun 2013)

- 550 / 843 -
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Tipus d’episodis

En episodis  

generals, són 

possibles pluges 

molt intenses a 

llocs diversos

Cal tenir present 

la perillositat de 

cada cas

← Episodi de 

tardor (Oct 2013)

- 551 / 843 -
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Presa de 

decisions

Tot i que l’eina 

pugui generar 

correctament les 

alertes, s’han de 

tenir en compte 

molts altres 

factors, que ha 

de considerar 

l’EPV 

Dificultats a l’hora de 

generar les alertes

- 552 / 843 -
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Conclusions

- XEMA i XRAD tenen bones resolucions 

espacials i temporals

- Es fan controls de qualitat per disposar 

d’un bon producte d’EQP, que combina 

les 2 xarxes

- És factible (i real) generar alertes 

automàtiques per pluges fortes

- Malgrat tot, l’aportació humana a la 

presa de decisions

- 553 / 843 -
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Moltes gràcies per la 

vostra atenció
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Marc Berenguer, Daniel Sempere-Torres 
Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia

Universitat Politècnica de Catalunya

Gestió de riscos d’avingudes torrencials

Els projectes IMPRINTS i HAREN
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METEOROLOGY HYDROLOGY

Research oriented to develop operational tools 
Rainfall estimates by Radar
Hydrometeorological Forecasting
Risk and water resources management
Decision Suport Systems

Running on funds from projects 
(40% from enterprises)

More than 

12 years

- 556 / 843 -



Experience from two European projects 
coordinated by CRAHI

www.imprints-fp7.eu

- 557 / 843 -

http://www.imprints-fp7.eu
http://www.imprints-fp7.eu


Genoa (Italy) 
on 4th of November 2011

after > 300 mm of accumulated rain in less than 24h
- 558 / 843 -
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Why precipitation nowcasting is 
crucial in hydrology?
forecasting example using radar 
(Besòs river at Montcada, July 2001)

- 559 / 843 -
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Why precipitation nowcasting is 
crucial in hydrology?
forecasting example using radar 
(Besòs river at Montcada, July 2001)
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Increasing anticipation of heavy rainfalls

High resolution radar nowcasting probabilistic 
outputs (ensembles) for FF & DF forecasting (up to 2 h)

Leadtime (anticipation)

Current 
time

2 hours

...............

72 
hours

Meteorological rainfall
forecasting (NWP)

Ensemble Radar
Nowcasting 

Adapting high-resolution meteorological model 
forecasts to FF & DF early warnings (from 6h to 72 h)

- 561 / 843 -



10

1
0

30

3
0

30

40

40

40

40

Increasing anticipation of heavy rainfalls

High resolution radar nowcasting probabilistic 
outputs (ensembles) for FF & DF forecasting (up to 2 h)

Leadtime (anticipation)

Current 
time

2 hours 6 hours

...............

72 
hours

Meteorological rainfall
forecasting (NWP)

Blending
Radar-NWP 

Ensemble Radar
Nowcasting 

Combining (blending) radar rainfall nowcasting with 
probabilistic NWP products (between 2h and 6h)

Adapting high-resolution meteorological model 
forecasts to FF & DF early warnings (from 6h to 72 h)
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From 6h to few days in advance
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Adapting high-resolution meteorological weather forecasts to 
their use for FF & DF early warnings (from 6h to 72 h)

Leadtime (anticipation)

...............

6 hours 72 
hours

Meteorological rainfall
forecasting (NWP)Current 

time

Increasing anticipation of heavy rainfalls

Source: MeteoSwiss-
COSMO Consortium

Operational COSMO-LEPS 7 
7 km spatial resolution 
since Dec 2009

Initialization with ECMWF-VAREPS 
(15 days, 51 members, 32 km resolution)

Probabilistic Forecast COSMO-LEPS
16 Ensembles
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EUROPEAN FLOOD AWARENESS SYSTEM (EFAS)

- 565 / 843 -



FF & DF early warning systems

Maresme 
Torrents

In Flash Floods, the basins affected are small (tenths of 
Km2) and show very quick responses 

(from 1/2 hour to few hours)
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FF & DF early warning systems

Maresme 
Torrents

In Flash Floods, the basins affected are small (tenths of 
Km2) and show very quick responses 

(from 1/2 hour to few hours)

We need to 
adapt the 

system for FF - 567 / 843 -



Basin aggregated rainfall exceedances

Given a point in the 
drainage system, 

We can define the 
associated basin, and 
calculate the rainfall 
that will be collected 
by the selected point
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Basin aggregated rainfall exceedances

The basin-aggregated 
rainfall is accumulated 
over the hydrological 

characteristic time of the 
basin

Duration

Return Period

Accum Rainfall thresholds

And a probability of 
exceedance is 

estimated
(return period in years)
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FF & DF early warning systems

EPIC: European Precipitation Index Climatology

30 Years of COSMO-LEPS reanalysis have been 
generated.

For any point in the river system (1 km2) a Climatology 
of its basin aggregated rainfall is calculated. 

A Precipitation Index based on Climatology is thus 
calculated at European scale (EPIC).

For any new event the rainfall forecasted is used to calculate 
the basin aggregated rainfall, and compared 
against the EPIC CLIMATOLOGY.
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FF & DF early warning systems
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FF & DF early warning systems

COSMO-LEPS 
Probabilistic Rainfall 

forecasts

Probability 
distribution

Return Period of any 
member calculated by 

comparison against EPIC 
climatology

Warning code associated 
to the 75% percentile 

member

Probabilistic basin 
aggregated rainfall 

forecasts
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FF & DF early warning systems

Event of 2012-09-25 in 
Newcastle Upon Time (UK)

Forecast 48h 
in advance
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Genoa (Italy) 4/11/2011

4 days ahead Forecast
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Genoa (Italy) 4/11/2011

2 days ahead Forecast - 575 / 843 -



36 hours ahead Forecast

Guadalhorce  28/09/2012
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Can we increase the resolution 
in time and space 

using radar data up to 
6h in advance?
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Precipitation nowcasting by extrapolation of radar observations

-100 -50 0 50 100
[km]

-100 -50 0 50 100
[km]

verificationobservations LP nowcasts

-100 -50 0 50 100
[km]

-50

0

50

1.Tracking: The motion field of rainfall is estimated from observations.

2.Extrapolation: The most recent field is extrapolated accordingly.

1 radar up to 2 hours

Radar-based rainfall nowcasting
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Regional Radar Nowcasting - Switzerland
Over a 3-radar network: 75-min forecasts.

CRAHI Algorithm of nowcasting by lagrangian persistence
Berenguer et al. J. Hydrometeorology, 2005; J. of Hydrology, 2011

(Data provided by MeteoSwiss)

75 min ForecastsObservations
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OPERA radar mosaic:

•Precipitation 
observations over 
Europe @2 km and 
every 15 minutes.

•Operationally produced 
since mid 2011.

190 radars
30 countries

EU radar mosaic 

•Nowcasting 
demonstration: 
since June 2012
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Over a network of 150+ radars.
European Radar Nowcasting - OPERA mosaics

Berenguer et al. J. Hydrometeorology, 2005; J. of Hydrology, 2011
CRAHI Algorithm of nowcasting by lagrangian persistence

5 hours ahead
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Forecasted rainfall accumulations
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accumulation [mm]
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HAZARD ASSESSMENT
regional rainfall thresholds for 12-hour accumulations
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accumulation [mm]

hazard level 1 hazard level 2 hazard level3

HAZARD ASSESSMENT
regional rainfall thresholds for 12-hour accumulations

Countries use different accumulation windows:
1, 3, 6 and 12 hours.
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Rainfall hazard assessment
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Exceeded Return Period T(years)

IMPRINTS FF & DF early warning system

  2      5      10    25     50   100   200 

Example of 
PFFGS 1 km
Source: CRAHI

Probabilistic Early Warning System based on the probability 
of basin-aggregated rainfall excedences

Flood Warning

Guadalhorce
basin
(Malaga) 
16/02/2010
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Course on tools to support the EU Flood Directive 
implementation on for Flash Flood prone areas

Catalonia

OPERATIONAL CENTER
Catalonian Water Agency
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Detailed  information about flooded 
areas for different return periods

Detailed  information about critical 
points and impact of flooding

Planificació de l'Espai Fluvial de la conca del Besòs

 

  

 

CARACTERÍSTIQUES   

 

  

 Localització

Polígon industrial de Can Magí.

   

 Conca

 

 

Subconca

LOCALITZACIÓ

X Y

01/07/2010

   

 Curs fluvial

Coordenades UTM

Descripció

Observacions

Grau d'afectació

Data d'inventari

Fitxes relacionades

Municipis

Possible afecció a algunes naus del polígon industrial de Can Magí per avingudes amb cabals iguals 
o superiors a 137,1 m!/s, en condicions d'inundabilitat greu.

Mig

Riera de Sant Cugat

1:5000Escala captura

Accessibilitat Bona

Cotxe

066E003
066E004
066E005
066E006
066E007

 Sant Cugat del Vallès

Punt singular - 066H002

No es troba la imatge H:\744900_PEF-BESOS\2-PRODUC\744900-VISITES_CAMP\744900-CROQUIS\066H002IMG3.jpg

Hidràulic

424532 4592288

Besòs, el Riera de Sant CugatZones industrials

HIDRÀULICPUNT SINGULAR

SUBTIPUS

2.A.5. Fitxes de punts singulars hidràulics 2E+05159
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Warnings at basin scale  10/10/2010

crossed with vulnerability and risk maps
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From observations

High resolution 
rainfall nowcastings 

over Europe
@2km every 
15 minutes

Hazard anticipation 
at sensitive points

Cross them with 
vulnerability maps - 596 / 843 -



How about radar QPE?

- 597 / 843 -



QPE is only possible if a VERY 
careful processing is carried out
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QPE Radar processing
 chain

Signal and 
ground 
clutter 

processing

Stage 3
R at ground

Precipitation 
type

classification
VPR and Z-R 

per types

Stage 2
Corrected 

data
RAW

Rain accumulation for a whole event

RAINGAUGE
NETWORK
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Rainfall estimation by radar

Partially Hidden area

Radar-raingauge daily accumulation 
comparison - 600 / 843 -



Radar-raingauge daily accumulation 
comparison
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Rainfall estimation by radar
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Rainfall estimation by radar

Partially Hidden area

Radar-raingauge daily accumulation 
comparison - 602 / 843 -
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Rainfall estimation by radar

Combination Radar-raingauge
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AETR (http://aca-web.gencat.cat/aca/aetr/index.html)
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AETR (http://aca-web.gencat.cat/aca/aetr/index.html)
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GRÀCIES

Gestió de riscos torrencials
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EWS

Raingauges
 Sensors

 Weather 
 Radar Data

NWP 
 Data

Aditional Data

background 
information

users
information

Data

• Plans d’Autoprotecció.

• Protocols.

• Impacte: Costos, etc.

• Parametritzacions.

• Perfils d’usuari.

• ...
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EWS

Processing

Raingauges
 Sensors

 Weather 
 Radar Data

NWP 
 Data
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users
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RAW DB

PRODUCTS DB

Data processing

Radar

Raingauges

...

Hydrometeorological Products

Acumulations

Radar Nowcasting

Combination

...

Hydraulic/
Hydrological 

Model

Disemination

Warnings

processing

Viewer processing 
and Warning sender
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eAvantatges Cloud / Serveis:

• Accés al servei des de qualsevol 
dispositiu amb accés a internet

• Reducció de costos

• Millores de sistema automàtiques

• Assequible a clients “petits”

• Implementacions molt ràpides
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Nowcasting Technique (2h forecast)

FloodAlert: EWS for Urban Floods

Based on radar rainfall estimations and short term radar-nowcasting
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Raw:

Radar Nowcasting (2h)

Instantaneous:

30 min accumulations:

Temporal Maxs:

Acc. Acc. Acc. Acc.

Max Max

Calibration
Quality Control

FloodAlert: EWS for Urban Floods

FuturePast
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Areas over the 
thresholds in the 
following 2 hour

Feedback on 
locations of interest
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Current time

FuturePast
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Warnings related with exceeding user-defined thresholds
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Intelligent area:
3 Different radious (influence areas)

Depends on precipitation direction

Depends on precipitation velocity

4
7
10 12 15 20 25 30 km/h

Considered Parabolas

-0.1 0.0 0.1
X Coordinates

-0.1

0.0

0.1

Y 
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Web-viewer

Mail and SMS warnings 
acording to user-defined 
profiles

Warnings in case of no availability 
and when service recovers
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August 30th, 2012
Palma de Mallorca

FloodAlert: Success Case
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50 min before...

FloodAlert: Success Case
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October 29th, 2013
Mallorca

FloodAlert: Success Case
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October 29th, 2013
Mallorca

FloodAlert: Success Case
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14:25h: ~60 min before...
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FloodAlert: Success Case
14:00h: ~90 min before... 14:25h: ~60 min before... 15:30h: ~0 min before...
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FloodAlert: Success Case

14:30h: ~70 min before...
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FloodAlert: Success Case

14:50h: ~50 min before...
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FloodAlert: Success Case

July 13th, 2013
Lleida
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FloodAlert: Success Case

~60 min before...
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FloodAlert: Success Case

~40 min before...
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Raw:

Radar Nowcasting (2h)

Instantaneous:

Calibration

FuturePast

Hidromet

User data

Raingauges

Levels

...

Hydraulic/hydrological 
model

Web 
interface

Link with hydraulic/hydrological model: HidroMet

- 636 / 843 -



EWS

Processing
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Radar

Pixel associated
Radar rainfall

Juctions, storage units

Capacity (%)
Discharge (m!/s)
Level (m)

Conduits, pumps, ...

Capacity (%)
Discharge (m!/s)

HidroMet: Hydraulic model (SWMM)
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Implementations: Murcia
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Implementations: Granada
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Implementations: La Laguna
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Implementations: Santiago de Chile
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Gestió del risc
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Gestió del risc

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

1

Jornada “Gestió de les inundacions”

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL PER GESTIONAR ELS RISCOS 

D’INUNDACIÓ

Núria Gasulla i Fdez.

Direcció General de Protecció Civil
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Gestió del risc

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

EL RISC D’INUNDACIONS

2

Característiques dels escenaris d’inundació (estratègia de resposta). Poden ser:

- Ràpides

- Extensives

- D’efectes greus o molt greus

- Probables

- Mitigables amb dificultats

Els riscos:

- Els fenòmens ràpids i energètics posen en compromís la vida i la salut de les persones

- Béns: poden propiciar pèrdues molt importants en les propietats i les activitats 

La inundació té associada intrínsecament la rehabilitació.
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Gestió del risc

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

CONÈIXER EL RISC:

- EL PERILL: 

- Caracterització del fenomen: coneixement dels efectes.

- Zones potencialment afectades (zones inundables)

- Determinació de paràmetres que determinen els efectes: velocitat, calats, intensitat, etc. Elements majorants en el 

perill: fenòmens geològics associats, potenciació de fenòmens per l’ocupació de l’espai, etc.

- Mecanismes de mitigació sobre el fenomen:

- Gestió (preses, canalització de rieres, etc.)

- Defenses (protectores o retardants dels efectes).

- Probabilitat

- LA VULNERABILITAT:

- Presència d’elements vulnerables, especialment vulnerables, béns, activitats, etc.: planificació 

del territori.

- Gestió de les emergències: resposta, recursos, etc.

- Col·laboració activa del ciutadà i les activitats: autoprotecció (corporativa i ciutadana), informació, 

voluntariat, etc.

3

LA GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIONS
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Gestió del risc

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

PROCÉS DE CÀLCUL I AVALUACIÓ DEL RISC. LLINDAR D’ACCEPTACIÓ SOCIAL DEL RISC:

1. Determinació dels escenaris (perillositat) de referència per l’avaluació i acceptació social del risc 

(introduint els mecanismes de mitigació del perill).

2. Determinació  de criteris  de vulnerabilitat acceptable (llindar límit per l’acceptació social del 

risc) per aquests escenaris (llindars de garantia ciutadana universal):

1. Danys col·lectius a la població. Compromís per la vida, danys greus a la salut. Presència 

col·lectiva d’elements vulnerables amb protecció inviable.

2. Pèrdues econòmiques, activitats. Presència d’emplaçaments de població i d’activitats.

3. Factors mediambientals. Elements d’especial protecció.

4. Plantejament dels llindars en base al límit de la capacitat de resposta amb les millors 

tecnologies i procediments durant l’episodi: serveis d’emergència, planificació d’emergències 

(Generalitat, municipal), autoprotecció.

3. Llindars d’acceptació voluntària del risc

GESTIÓ DEL RISC:

- Un dret, una expectativa de la població

- Intrínsecament, planteja un llindar de referència pel que és socialment acceptable:

• Identificar el llindar del que és acceptable pel que fa a perillositat i vulnerabilitat

• Gestió de l’existent

• Gestió de noves implantacions

4

LA GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIONS
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Gestió del risc

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

La inundació: un risc natural condicionat per elements antròpics.

Escenaris de referència: delimitadors de zones inundables recurrència  (500, 100, 50 anys, etc.).

1. Danys a la població

Identificació d’escenaris amb conseqüències greus per la vida i la salut. Identificació del perill:
- Càlcul dels efectes: identificació de zones d’avinguda amb efectes greus.

- Càlcul del temps d’avinguda (velocitat) i de la perillositat (calats, sòlids, etc.)

- Introducció dels factors mitigants o retardants del perill

Criteri de garantia de protecció:
– Càlcul del temps de gestió de l’emergència fins a condició de seguretat (detecció, avís, evacuació o 

refugi). Dificultats més importants: situacions de risc molt ràpides o amb gestió de grans poblacions.

– Introducció de factors optimitzadors de la gestió fins a les condicions teòriques òptimes (millors 

tecnologies i procediments, fiabilitat).

– Valoració de la capacitat de protecció:

TEMPS D’AFECTACIÓ > TEMPS (DETECCIÓ + AVÍS + PROTECCIÓ)

2. Danys a les propietats

Criteri d’acceptació de pèrdues:

- Població en general.

- Introducció d’elements d’acceptació voluntària del risc.

5
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Pla especial de protecció civil per inundacions a Catalunya: INUNCAT.

- El seu objectiu és la protecció del ciutadà durant l’emergència

- Identifica el risc o els escenaris d’emergència i n’estudia la vulnerabiltat. L’estudi ha d’incorporar el 

millor coneixement progressivament aprofundit, estudis específics, etc.

- Estructura una organització que implica administracions, empreses i ciutadania.

- Estableix procediments operatius pels diferents moments de l’emergència:

- Anticipació a l’episodi en base a la predicció: fases preventives (pre-alerta, alerta)

- Episodi actiu, danys: emergència 1, emergència 2

- Identifica la mesura de protecció al ciutadà més adequada (evacuació, confinament).

- Es recolza en un sistema de plans i procediments a diferents escales i especialitat operativa:

- Municipal: Plans d’actuació municipal

- Activitats i centres vulnerables: Plans d’autoprotecció

- Operatius: Plans d’actuació de grup, procediments operatius, etc.

- Preveu mecanismes d’informació a la població perquè conegui el seu rol i millor comportament per 

l’autoprotecció.

6
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El pla de protecció civil és, doncs,  un instrument:

- Dissenyat per la gestió de l’emergència, no la gestió del risc.

- Per la delimitació d’escenaris:  l’estratègia operativa necessita de la identificació del perill i vulnerabilitat.

- Que busca l’organització i la previsió dels millors recursos per la protecció activa a la població (front a un 

fenomen molt probable o actiu). 

- Que s’alimenta de l’emergència, ajusta el pla teòric de la conceptualització del risc a la realitat de 

l’emergència i la practicitat de la seva gestió. L’experiència demostra que múltiples elements que 

configuren la realitat de la potencialitat del risc, s’escapen sovint en els plantejaments teòrics.

- Que necessita del coneixement concret del factor temps de l’emergència i de les millors solucions i per 

tant estratègies per la protecció a la població per a cada situació i condicionants.

- Que requereix de la viabilitat prèvia de la capacitat de protecció o autoprotecció. Està limitat en la seva 

garantia d’actuació a l’estratègia prèvia de gestió del risc que s’hagi adoptat i per tant pot avaluar què és 

important prioritzar en el procés de gestió per ser eficient, a la pràctica.

EL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL TÉ IMPLÍCIT EL LLINDAR DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA A LA 

POBLACIÓ.

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL PER GESTIONAR ELS RISCOS D’INUNDACIÓ
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El pla de protecció civil, com l’emergència, és el darrer procés de la prevenció previ a la pròpia 

emergència:

- És el que acaba tenint la fotografia més clara de què pot passar i quina viabilitat es tindrà per protegir 

el ciutadà. Té la visió integrada final, amb la complexitat de les diferents escales (anàlisi del risc i 

procedimentació) i les dificultats per aconseguir el desenvolupament dels treballs de detall (plans 

d’actuació, plans municipals, d’autoprotecció).

- El procés final marca un llindar bàsic, inferior, per a la gestió del risc i de la integració de risc i territori: la 

viabilitat de la protecció (protecció a la vida).

- Atesa la seva vocació d’identificació del risc (bens, activitats) i la integració de tots els involucrats i afectats, 

pot aportar elements per a la definició de llindars de risc acceptable per aquestes finalitats  per al 

desenvolupament futur, per a les situacions més complexes a solucionar de l’existent.

- El risc és el concepte base de treball de la protecció civil, que a més n’aporta la seva visió transversal per 

a altres tipus de situacions d’emergència natural, tecnològica, etc. (ex. situacions de risc natural que 

provoquen accidents greus, natech).

8
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Previsió, coneixement

del risc

Prevenció

Planificació

Intervenció

Emergència

Detecció

t detecció (avís)

t resposta (protecció)

t

Rehabilitació

Formació

Informació

PREPARACIÓ RESPOSTA RECUPERACIÓ

PROCESSOS DE PROTECCIÓ CIVIL:
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El paper dels plans de protecció civil per gestionar els riscos d’inundació:

- Pot ajudar a determinar l’escenari límit en la capacitat de gestió (capacitat de protecció) segons els 

millors procediments i tecnologia. Pot tenir un paper actiu molt important en la determinació del llindar límit 

acceptable pel compromís a la vida i la salut: població protegible.

- Pot explorar la viabilitat de sistemes de protecció límit: detecció i avís d’eficàcia suficient front a 

situacions d’evolució molt ràpida, sistemes de protecció excepcionals per reduir el temps de protecció, etc.

- Les condicions de protecció per l’escenari límit acceptable són prèvies. No és l’instrument per 

solucionar situacions inviables des del punt de vista de la gestionabilitat del risc, perquè el que fa és 

organitzar la millor resposta front a una situació, no reduir el perill o la vulnerabilitat “físics”. No aporta 

noves solucions a la realitat del risc i pot induir a l’expectativa (activitats, població) que te la capacitat de 

fer-ho.
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ESCENARI

D’INUNDACIONS

IDENTIFICACIÓ DEL 

POSSIBLE RISC I

L’ESTRATÈGIA DE PROTECCIÓ

PERILLOSITAT

VULNERABILITAT

(CRITICITAT)

TEMPS I GARANTIA (EFICÀCIA) 

DE DETECCIÓ, AVÍS I PROTECCIÓ

(MILLORS TECNOLOGIES I RECURSOS)

ESCENARI INTRÍNSECAMENT

GESTIONABLE

MESURES

CORRECTORES

NO

SI

AVALUACIÓ 

GESTIONABILITAT

INTRÍNSECA 

PLANIFICACIÓ DE LA

RESPOSTA

ORGANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIA OPERATIVA , SERVEIS PÚBLICS

ORGANITZACIÓ I QUALITAT AUTOPROTECCIÓ CORPORATIVA (PAU)

ORGANITZACIÓ I QUALITAT AUTOPROTECCIÓ CIUTADANA

SI

NO
PRESA DE

DECISIONS EN

BASE A LA NO GARANTIA

DE PROTECCIÓ

CRITERIS DE 

PROTECCIÓ 

CIVIL(*)

PROCÉS D’ANÀLISI I DECISIÓ:

P
L

A
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

IN
U

N
C

A
T, P

A
M

s

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL PER GESTIONAR ELS RISCOS D’INUNDACIÓ

- 655 / 843 -



Gestió del risc

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013

- En el procés de gestió del risc s’han de plantejar uns objectius finalistes d’avaluació i protecció.

- La Protecció Civil, l’organització pròpia de la qual és coordinadora de la planificació d’emergències, també cobreix 

totes les fases de la gestió dels riscos col·lectius i la interrelació entre tots els riscos i té un paper clau en el procés.

- Els elements bàsics per la gestió de les inundacions, i especialment en les que coincideix rapidesa i criticitat, és el 

coneixement del risc i l’anàlisi de l’estratègia de protecció.

- Per garantir la seguretat de la població que es troba en zona de risc front a aquests escenaris, és necessari tenir 

temps de detectar, avisar i protegir i tenir garanties (fiabilitat) en l’execució d’aquestes accions. La gestió del risc 

d’inundacions ens porta al coneixement dinàmic del fenomen d’inundació i això hauria estratègic en els treballs 

derivats de la directiva d’inundacions.

- En aquest  terreny, les noves oportunitats tecnològiques són un important recurs, una gran oportunitat.

- El pla de protecció civil alimenta i condiciona el procés de gestió del risc pel que fa a la integració del 

coneixement del risc i l’operativitat en l’emergència.

- El ciutadà pot ser un element actiu en el procés, tant pel que fa al dret al coneixement del risc com al criteri 

d’acceptació social o d’assumpció voluntària del risc.

12
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Gràcies per la vostra atenció
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LOS SEGUROS COMO MEDIO
DE GESTIÓN DE RIESGOS

Alfonso Manrique Ruiz

Subdirector de tasaciones

Barcelona, 28 de noviembre de 2.013

Gestión del riesgo
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Terremoto de Japón, 11-Marzo 2011

Contenido

• Gestión de las catástrofes naturales
- Riesgos muy especiales 

- Instrumentos aseguradores específicos

• Poderes públicos y catástrofes naturales

• Sistemas comparados

• El Consorcio de Compensación de Seguros
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CATASTROFE Y SEGURO

GESTION 

DE CATÁSTROFES

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 

DEL RIESGO

CONOCIMIENTO 

DEL RIESGO
Perspectiva científica

CUMULOS

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN y 

REDUCCION DE RIESGOS

Un planteamiento 

“Ex ante” vs “Ex post”

Perspectiva histórica

CONOCIMIENTO DE

LAS EXPOSICIONES

PROTOCOLOS DE ALERTA Y DE 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Un planteamiento 

“proactivo” vs “reactivo”
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Un planteamiento integral, ex-ante y proactivo

GESTIÓN DE CATÁSTROFES NATURALES

AYUDASSEGURO y otros

Instrumentos ART
PREVENCIÓN

FINANCIACIÓN DE LA

RECONSTRUCCIÓN

EMERGENCIAS

EL ANTES EL DURANTE EL DESPUÉS

Mitigación

de riesgos

Residual
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AZAR

* Aleatoriedad

* Frecuencia estadística

* Previsión de pérdidas

MUTUALIZACIÓN

Solidaridad de

intereses a

proteger

Reparto del

riesgo
Riesgo

asumible

Dispersión No simultaneidad

Reparto del

coste

Prima

asequible

SEGURO 

ORDINARIO
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LAS CATÁSTROFES

BAJA

FRECUENCIA
Grandes periodos

de retorno

Irrelevancia

estadística

Difícil

previsión

ALTA

INTENSIDAD
CUMULOS Concentración de 

Personas y valores

Ingentes 

pérdidas

CATASTROFE Y SEGURO

Un comportamiento errático

Ocurrencia

Impactos
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Cobertura SEGURO Y REASEGURO

Instrumentos alternativos de

Transferencia de riesgos

Mercado de

capitales

Autofinanciación
Autoseguro

Cautivas

FINANCIACIÓN

DEL RIESGO

Ayudas oficiales  

CATASTROFE Y SEGURO

Efectos del huracán Katrina (2005)
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INSTRUMENTOS Y

PROCEDIMIENTOS

ESPECÍFICOS

TECNICOS Y DE GESTION DE CARTERA

Calculo de prima

Control Cúmulos

FINANCIEROS

Provisión para Fluctuación de Siniestralidad

Ejercicios compensables

GESTION DE SINIESTROS

Capacidad  financiera

CATASTROFE Y SEGURO

Auge de la modelización tras el huracán Andrew  (1992) y el terremoto de Northridge (1994)

De Pérdida Máxima Probable (PML) a Pérdida Estacional Probable (PSL)

La cuestión de la ANTISELECCIÓN La cuestión del RIESGO MORAL

Riesgo especial
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Seguros privados

• Ventajas

– Los aseguradores estudian la peligrosidad y 

el riesgo individualmente y se ajusta el precio 

de la prima al riesgo real

– Se comparte el riesgo entre aseguradora y 

asegurado, vía franquicias, coberturas 

parciales, etc.

– El asegurado se compromete a tomar 

medidas preventivas.
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• Inconvenientes

– El que tiene un riesgo importante se asegura y el que 

no, no se asegura, quedarían sólo los riesgos malos

– Las compañías no querrán asegurar las zonas 

peligrosas o el coste de la prima sería elevadísimo. 

Habría una antiselección de riesgo
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Básico componente 

de donación

- Institucionalizadas

- Esporádicas (ad hoc)

PODERES PUBLICOS Y CATASTROFES NATURALES

AYUDAS

* Obligatoriedad

de cobertura

* Limitación de

compromisos

* Ámbitos de acción exclusiva

* Ámbitos de colaboración

Imposición legal

Seguro directo

Reaseguro

Intervención pasiva Marco legal actividad aseguradora

Intervención activa

SEGURO

PREVENCIÓN Iniciativa, dirección, incentivo, educación y coordinación
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- ALEMANIA

- Acuerdos de coordinación frente a

catástrofes

- Acuerdos de Ayuda y Recuperación por

Desastres Naturales
- AUSTRALIA 

- AUSTRIA
- HORA

- Catastrophenfonds

- ZÜRS

- CANADA
- Plan de Respuesta para Emergencias

- Acuerdos de Asistencia Financiera por Desastres

- REINO UNIDO - Acuerdo entre caballeros (inundación)

- HOLANDA - Ley de Compensación de Calamidades

- Fondo de compensación ad hoc (público)

SOLUCIONES PRIVADAS DE COBERTURA

- “Extensión de Seguro para Riesgos Naturales”

(*)

(*)

(*)

(*) El riesgo de inundación

(*)

(*)

(*)
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Fond de Calamités

Katastrophenphonds

Natural Disaster Relief Arrangements

Statens Naturskadefond

Accords d’aide financiére en cas de castastrophe 

Disasters National Fund

Small Business Administration

BELGICA

AUSTRIA

AUSTRALIA

NORUEGA

CANADA

HOLANDA

EE.UU.

SISTEMAS DE AYUDA

FONDOS ESTATALES PARA CATÁSTROFES
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Factores que inducen a la participación pública

en las soluciones aseguradoras

Capacidad financiera

Capacidad de gestión

Protección de la población mediante la universalización de la cobertura

a precios asequibles

Obligatoriedad

Solidaridad nacional
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Distintas formas de intervención pública

en las soluciones aseguradoras

Obligando al aseguramiento

Participando directamente en la solución aseguradora

Seguro

Reaseguro

Transferencia alternativa: cat-bonds

- 674 / 843 -



CARIBE Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility

SISTEMAS CON PARTICIPACIÓN PÚBLICA (I)

Solo para inundación por agua de marDINAMARCA

Consorcio de Compensación de SegurosESPAÑA

National Flood Insurance Program

Florida Hurricane Catastrophe Fund

California Earthquake Authority

EE.UU

Régimen cat’nat’ CCR

Garantía Generalizada de Tempestad
FRANCIA

Organización del Seguro de EmergenciaISLANDIA

BÉLGICA Garantía obligatoria de Cat. Nat.
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TURQUÍA Turkey Catastrophe Insurance Pool

SISTEMAS CON PARTICIPACIÓN PÚBLICA (II)

RUMANIA Romanian Catastrophe Insurance Scheme (PAID)

(reciente - 2010)

Cobertura de terremoto para viviendasJAPON

MÉXICO Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)

Earthquake Commission NUEVA ZELANDA

Pool Suizo de Riesgos de la Naturaleza

Pool Suizo de Seguro de Terremoto

Asociación Intercantonal de Reaseguro

SUIZA

TAIWAN Taiwan Residential Earthquake

Insurance Fund (TREIF)
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DIVERSIDAD DE SISTEMAS

Diferentes soluciones en múltiples aspectos:

- Participación público-privada (diversa intervención pública)

- Obligatoriedad de cobertura (o no) ligada a una póliza o

a la propiedad de un bien.

- Peligros cubiertos (amplio abanico de posibilidades)

- Objeto de la cobertura: riesgos residenciales, industriales y/o 

comerciales, pérdida de beneficios, personas.

- Tipo de daño cubierto (material, pérdida beneficios, personal)

- Tipos de tarifas y aplicación de primas

- Pólizas (emisión y gestión)

- Declaración oficial de “catástrofe” (Sí/No)

- Gestión del siniestro (reclamaciones)

- Peritación

- Límites de indemnización (Sí/No)

- Franquicias

- Perspectiva cualitativa/cuantitativa

- Papel del reaseguro

- Garantía del Estado (Sí/No) (SÍ: limitada, ilimiatada…)

Heterogeneidad
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LAS RAÍCES DE LA DIVERSIDAD

- Peligros que representan amenaza: Tipos, Frecuencia y Virulencia

- Niveles de vulnerabilidad

- Percepción del riesgo y conocimiento

- Naturaleza y valor de las exposiciones

- Localización y concentración de bienes y personas

- Nivel de desarrollo económico, social y político

- Capacidad de respuesta

- Mecanismos financieros para la recuperación y la reconstrucción

- Estrategias de reducción de riesgos (prevención)

- Cultura aseguradora y penetración del seguro

- Desarrollo y estructura del mercado asegurador nacional

- La Historia (circunstancias originarias y evolución)

Heterogeneidad de sistemas

Heterogeneidad

de situaciones
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- Historia y experiencia

- Multi-competencias

- Flexibilidad y capacidad de adaptación

- Capacidad financiera e independencia presupuestaria

- Historia y experiencia

- Sistema de “numerus clausus” pero ampliable en riesgos a cubrir

- Accidentes personales y vida

- “ “ “ en el extranjero

- La mayor amplitud en daños cubiertos (mat. Direct/P.B./person.)

- Cobertura objetiva: sin declaración oficial de catástrofe

- Cobertura cualitativa y no cuantitativa

- Sin límite de indemnización

- Compensación y tarifa plana (sobre capital asegurado)

- Sin fecha de caducidad: carácter subsidiario

- Capacidad financiera e independencia presupuestaria

Las particularidades del CCS

General

Riesgos Extraordinarios
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Desastres Naturales cubiertos por el CCS

• Inundaciones

– Llanuras de inundaciones

– Ramblas en costa mediterránea

– Incapacidad saneamiento municipal

• Embates de mar

• Vientos (TCA o tormentas)

• Terremotos

• Embates de mar

• Vulcanismo
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Gestión y organización de siniestralidades CCS

• Visita a la zona e informe de siniestralidad

• Estimación de nº de exptes y económica

• Dimensionamiento de la red pericial

• Reclamación vía CAT y vía web

• Asignación de exptes vía SIG

• Comunicación perito-CCS plataforma informática

• Resolución y pago de exptes
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.consorseguros.es
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GESTIÓ DEL RISC EN CLAU 

MUNICIPAL

Ajuntament d’Arenys de Mar

Marta Molins Paronella

Gestió del risc
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Gestió del risc

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
2

El món local de Catalunya

Arenys de Mar

Governar el risc

Fortaleses i debilitats del sistema

Reptes del futur Pla de Gestió del risc

Índex de la presentació
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El món local a Catalunya

Majoritàriament som municipis petits amb pocs recursos amb 

població dispersa

Tram de població Municipis Població %municipis %Població
Més d'1 milió 1 1.620.943 0,1 21,4
500.001 a 1 milió 0 0 0 0
200.001 a 500.000 4 901.650 0,4 11,9
100.001 a 200.000 5 625.676 0,5 8,2
50.001 a 100.000 13 931.744 1,4 12,3
20.001 a 50.000 43 1.246.008 4,5 16,5
10.001 a 20.000 57 819.149 6.0 10,8
5.001 a 10.000 89 624.508 9,4 8,3
1.001 a 5.000 256 595.110 27,0 7,9
501 a 1.000 154 112.022 16,2 1,5
101 a 500 301 80.391 31,7 1,1
Menys de 100 26 1.913 2,7 0,02
Total 949 7.559.114 100 100
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Serveis municipals

PAM

INUNDACIONS

POUM

PETICIÓ 
CIUTADÀ X

PAM INCENDIS
PPU A

PLA 
AUTOPORTECCIó

ACTIVITAT A

AVALUACIÓ 
PRELIMINAR DEL 

RISC

MAPES DE 
PERILLOSITAT I 

RISC

PLA DE GESTIÓ 
DEL  RISC

PETICIONS 
MANTENIMENT 
I CONSERVACIÓ 

LLERES

ACTUACIONS 
DE 

MANTENIMENT

El món local a Catalunya
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Les infraestructures i els efectes de la
intervenció urbanística

Quina resposta podem donar en termes de
gestió del risc en el marc actual?

Què valorem com a suficient en la gestió de
l’autoprotecció?

Arenys de Mar

Realitat territorial i marc de gestió
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Els problemes de drenatge urbà

Actuacions correctives i actuacions de
manteniment

La problemàtica de la dinàmica litoral

Gestió de la informació

Aplicació de la normativa

Cerca de recursos

Millora de les eines de predicció

Coordinació amb ens supramunicipals

Suport en el desenvolupament de plans i
programes

Arenys de Mar

Demandes i necessitats
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1.- Definir i delimitar el risc

2.- Vulnerabilitat i resiliència

3.- Anàlisis dels recursos

4.-Procés d’internalització del risc

5.- Valor de la informació

6.- Determinar el tipus d’activitat i el seu inici

7.- Educació en el risc

Governar el risc
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Principis d’actuació en la gestió del risc

PRINCIPI 

D’INTEGRACIÓ

Criteris d’actuació de pre- alerta, 
alerta, emergència i recuperació

Coordinació homogènia

PRINCIPI DE 

GRADUALITAT

Valoració de la perillositat i el risc

Activació de mesures i aplicació 
de recursos

El repte local alhora d’iniciar qualsevol actuació en gestió del 

risc obliga prèviament a pensar en un sistema de gestió integral 

que s’adapti a les demandes reals i en que els recursos a aplicar 

marquen la cadena de resultats i els objectius fixats
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Partir de la realitat territorial del municipi

Aplicació de bones pràctiques i ús de les
tecnologies

Simplificació i adequació de normatives

Procés d’internalització del risc

Reptes del futur Pla de gestió del risc
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Fortaleses i debilitats

Molta informació disponible

Marc legal ampli

Experiència

Exigències reals

Projectes glocals

Valor ambiental en la gestió del risc

Sistemes d’informació en xarxa
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LA SEGURETAT MUNDICÈNTRICA

L’home es troba (...) que té més valor un pany que allò que guarda.

Pere Calders (La ciutat cansada, 2008)

MOLTES GRÀCIES
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Gestió del risc en càmpings

Ramon Solsona, 
Associació professional d’empresaris de càmpings i 

ciutats de vacances de Lleida

Gestió del risc
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Reptes a resoldre 7

Conclusions 12

Fer una breu presentació del sector dels càmpings de 

Lleida incidint en els principals esculls que tenim detectats

i hem de ser capaços de resoldre en la gestió del risc

d’inundació

Índex de la presentació
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L’associació i els càmpings

Quí som?

L’associació de càmpings de muntanya de Lleida, 
representa a 55 càmpings situats en un alt
percentatge a les zones de muntanya de Lleida. 

Representa aproximadament 20.000 places 
turístiques, el 50 % del total a Lleida. Al Pallars
Sobirà tenim 18 càmpings amb unes 8.500 places. 

Un càmping mig té unes 150 parcel•les, fet que 
implica unes 450 places
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L’associació i els càmpings

Quína és l’evolució del sector?

Els primers càmpings a Lleida es s’instal•len als anys 70

Als anys 80 és quan es produeix la gran expansió i entren 
en servei la gran majoria dels que tenim a l’actualitat.

Als anys 90 érem líders de turisme d’interior a Espanya, 
tant en nombre de pernoctacions com en la qualitat de les 
instal•lacions

L’any 1996 es produeix la desgraciada catàstrofe de 
Biescas.

L’any 2006 aconseguim signar un conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua i la Direcció General de Protecció Civil, 
amb l’objectiu de desbloquear la situació administrativa de 
les nostres instal•lacions.

En aquest període, conseqüència entre d’altres de les 

traves administratives, ja hem perdut el lideratge de 

turisme d’interior - 697 / 843 -
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Expectatives

Cap a on anem?

Nosaltres necessitem un marc administratiu sòlid
que ens permeti fer la nostra activitat oferint la 
màxima seguretat i competir amb igualtat de 
condicions amb els nostres competidors.

Que pugem tenir instal•lacions de qualitat.

Que el nostre entorn també estigui familiaritzat i 
hagi desenvolupat els plans d’autoprotecció.

La nostre voluntat sempre ha estat la de disposar/oferir 

garanties de seguretat suficients tant als clients com a 

l’Administració en cas de risc sobtat; coneixem el nostre 

territori i les nostres instal•lacions, de caràcter familiar, i 

hem anat introduint millores i innovant per a fer-ho
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Expectatives

Quina és la situació actual?

Aquest estiu s’ha revalidat el conveni, s’ha incorporat, 
urbanisme, i turisme, fet que valorem molt
positivament.

Hem fet avenços que considerem molt importants, en el 
sentit de reconèixer que hi ha un risc però que aquest
es pot gestionar.

Caldrà aclarir com es cofinancien costos i mesures

Ara manca posar a la practica tot el que hem anat

madurant des del 2006, i cas a cas, amb la documentació

tècnica cercar la millor solució buscant un equilibri i 

assumint un llindar de risc en base al coneixement que 

hem adquirit i les mesures que s’estan i es preveuen

implementar - 699 / 843 -
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Reptes a resoldre

Esculls a resoldre

Els càmpings no son les úniques instal•lacions 
inundables al nostre territori amb els criteris de 
l’actual Llei d’aigües. Els estudis fets posen en 
evidencia que ni són tots inundables ni tota la 
superfície del càmping és inundable.

S’ha de deixar de criminalitzar als càmpings i treballar 
per cercar solucions globals per tot el territori.

Pensem que hem deixat clara la nostra voluntat 
d’intentar fer el millor possible la nostra feina, no es 
fàcil seguir el camí que hem traçat, ara manca cercar 
les millors propostes, aplicar-les i començar a 
treballar per millorar-les, nosaltres estem a punt, fa 
temps que en tenim ganes, ens falta saber com.
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Reptes a resoldre

Esculls a resoldre

S’han de desenvolupar eines que integren les 
previsions meteorològiques amb les mesures de dades
disponibles (pluviòmetres, mesuradors de cabdal, etc.) 
com és el cas del que s’ha implementat a la Vall. Serà
un eina molt eficaç per prevenir amb precisió i amb
marge de maniobra episodis de risc,i caldrà articular 
per a que serveix per tot el territori. Avui tècnicament és
possible, de fet ja fa algun dia, Qui ho ha de pagar ? qui
ho ha d’utilitzar? Cal millorar la xarxa de mesures?

En paral•lel s’ha d’agilitzar els tràmits administratius
per tal que reconeguin la gestió del risc i es puguin
regularitzar activitats.

Des de Lleida reivindiquem que s’ha d’aclarir la relació
de competències entre administracions
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Reptes a resoldre

Esculls a resoldre

Hem de ser capaços de disposar de plans
d’autoprotecció senzills i eficaços pensats per les 
nostres microinstal•lacions i que permetin la 
coordinació amb els nostres plans d’autoprotecció
amb els municipals i comarcals. 

S’ha d’implementar la cultura de l’autoprotecció a 
la població en general. No existeix el risc 0, ni el 
podem buscar, l’hem de gestionar el risc, i la 
conscienciació ciutadana és essencial, s’ha de 
treballar constantment.

Se’ns pot exigir que ho fem nosaltres, i els municipis no?
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Reptes a resoldre

Propostes de futur

Hem d’ordenar el territori, en funció dels seus riscos, 
cercant un equilibri raonable.

Hem de treballar eines de predicció eficaç com les que 
ens acaben d’explicar.

Hem d’adaptar les nostres instal•lacions a la prevenció, 
amb el límit de la viabilitat econòmica. 

Hem de fer plans d’autoprotecció eficaços adaptats a 
les nostres microempreses.

Hem de difondre la cultura de l’autoprotecció i la gestió
del risc a tota la població, constantment.
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Reptes

Aquest any, Catalunya ha batut records de rebuda de turistes. A 
Lleida, no ha estat així, ni tant sols hem crescut, hem baixat. Els
nostres competidors han superat resultats, lo qual ens situa en 
posicions cada vegada més distants.

De la serralada del Montsec, prepirineu, a l’Aran, Pallars Sobirà o 
Alt Urgell, pràcticament no tenim industria del sector secundari, 
amb alguna excepció, Taurus, Ros... pràcticament tenim primari, 
cada vegada menys, i terciari, basat amb el turisme.

Hem estat tots testimonis de quins efectes provoca el turisme en 
zones com l’Aran, l’Alta Ribagorça, o el Pallars Sobirà, passant
de ser de les més pobres d’Espanya als anys 60 a les més riques
en l’actualitat, i el més important, hem aconseguit que les últimes
generacions tinguem projectes per continuar la nostra vida amb
dignitat a l’entorn on hem nascut, invertint la tendència natural 
que tenia la piràmide de població en aquestes zones.

Sabem de l’atracció de les grans nuclis i el seu efecte devastador 
sobre les zones rurals, a mig termini.
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Conclusions

El turisme no és una moda, avui ja es un bé de 

primera necessitat, i no deixarà d’existir, evolucionarà, 

i nosaltres hem de poder evolucionar per competir.

El nostre territori te riscos inherents, hem d’aprendre

a gestionar-los eficaçment per oferir futur al propi 

territori, als seus habitants i amb la màxima garantia

per la gent que ens visita.

Ja que no s’inverteix en infraestructures a Lleida, 

invertim amb seguretat, per oferir-nos futur.
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Causes que van provocar la riuada 

a la Val d’Aran el 18 de juny de 2013 

Nicolau Pineda(1), Marc Prohom (1) , Aleix Serra (1) , 

Glòria Martí (2) , Carles Garcia (2), Enric Velasco(3) i 

Alex Gracia (3) 
 

(1) Servei Meteorològic de Catalunya 

(2) Institut Geològic de Catalunya 

(3) Agència Catalana de l’Aigua 

La riuada de la Garona del 18 de juny de 
2013 
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Guia de la presentació 

• Prèvia: vol fotogramètric 

• Motivació de l’estudi 

• Singularitat de la temporada de 

neu 2012-13  

• Singularitat climàtica de l’hivern 

i la primavera 

• Episodi de pluges 17-18-19 juny 

• Càlcul de l’equivalent en aigua 

líquida de la neu 

• Estimació del volum de 

precipitació 

• Anàlisi hidrològic 

• Resum 
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Vol fotogramètric ICC  22/06/13 

http://www.ortoxpres.cat/client/icc/ 
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Salardú 
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Arties 
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Vielha 
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Bossòst 

- 713 / 843 -



La riuada de la Garona del 18 de juny del 2013 

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013 
8 

L’anàlisi es centra en dimensionar tècnicament la confluència 

dels factors que van provocar el creixement excepcional de 
la Garona i les inundacions que se’n van derivar, i que es 

poden resumir en: 

  

- Per una banda, el desgel fruit d’una temporada de neu 

excepcional 

  

- Per l’altra, les quantioses precipitacions registrades entre els 

dies 17 i 18 de juny de 2013. 
 

Motivació 
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Extensió del mantell nival, MODIS ( NASA) 

• Precipitació hivernal amb el 

200% de la mitjana 

• Les acumulacions de neu 

en alguns casos son les més 

importants dels últims 15 a  

• Maig i juny uns 2 ºC per 

sota de la mitjana climàtica 

• Endarreriment aproximat 

de 40 dies del desgel  

• S’han mantingut gruixos de 

neu de més d’1 metre fins a 

principis d’estiu a molts 

sectors situats per sobre 

dels 2.000 metres 

La temporada de neu 2012-2013 ha estat excepcional a l’Aran i Franja 

Nord de la Pallaresa 
 

Singularitat de la temporada 12-13  
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Gràfiques de l’evolució del mantell nival a l’EMA de Bonaigua 

des de la temporada 1997-98 fins l’actual 2012-13.  

L’excepcionali-

tat es troba tant 

en els gruixos 

com en la 

persistència del 

mantell nival, 

respecte les 

altres 

temporades.  
 

Singularitat de la temporada 12-13  
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A l'Aran i Franja nord de la 

Pallaresa (2200 m), els 

gruixos de neu durant el 
mes de febrer eren els més 

importants dels darrers 15 

anys (entre 2 i 4 metres) 
 

l’IGC va allargar l’emissió 

de butlletins de perill 

d’allaus a causa de la 
presència excepcional de 

neu a terra fins al 20 de 

juny, fet que no s’havia 
donat mai en més de 25 

anys de servei 

 

És del tot excepcional que 

se superin valors de gruix 

de neu de 300 cm a 

1/6/2013 

411 cm assolits el 12 de febrer, que 

corresponen a un màxim històric 

per a l’EMA de Bonaigua 
 

Singularitat de la temporada 12-13  
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Singularitat climàtica de l’hivern i la primavera 

Diferència (ºC) entre la T 

mitjana mensual i la 

climàtica, per la primavera 

de 2013. 

 

Maig va ser molt fred 

(amb temperatures per 

sota dels 4ºC respecte 

a la mitjana) i humit, 

amb valors per sobre el 

150% respecte a la 

mitjana climàtica 

 

Juny també va ser fred 

(fins a 2ºC per sota la 

mitjana) i molt humit 

(190% respecte al valor 

mig) 

Percentatge de precipitació 

acumulada respecte de la 

mitjana climàtica per l’hivern 

2012/2013 
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Data Precipitació 

acumulada (mm) 

07/11/1982 169,5 (*) 

18/06/2013 101,2 

29/07/1982 96,0 

05/10/1992 94,0 

01/08/1998 94,0 

16/09/1974 93,0 

 

L’estació meteorològica de Vielha e Mijaran va enregistrar la 

precipitació més important de l’episodi a Catalunya (17, 18 i 19), amb 

124,7 mm (101,2 mm corresponen al dia 18).  

 

Una precipitació diària de més de 100 mm és un fenomen molt 

infreqüent en aquest punt de la Val d’Aran. Des de 1915 només s’han 

superat els 90 mm en 6 ocasions, i només hi ha un registre superior 

(novembre de 1982). 

Episodi de pluges 17-18-19 juny 
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• La situació sinòptica té similituds 

amb la dels anys 1937 i 1982. 

 

• Destaca la presència d’un fort 

gradient de SSO sobre el Pirineu i 

un embossament o solc a les capes 

mitjanes de la troposfera. La meitat 

oest del Principat ha estat 

directament afectada per la 

presència d’una depressió freda en 

alçada estancada sobre la 

Península Ibèrica. 

Episodi de pluges 17-18-19 juny 

• El marcat i persistent flux del sud present a les capes mitjanes de la 

troposfera va provocar precipitacions molt abundants a l’àrea del Pirineu. 

• La situació del 18 de juny de 2013 és força excepcional, ja que és poc 

freqüent trobar-la a la meitat càlida de l’any. 
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El sistema PRESCAT (PRedicció Estadística per 

Conjunts a CATalunya) també pronosticava 

una temperatura màxima a la zona de la Vall 

d’Aran d’entre 30 i 35 graus;  pels dies 15 i 16 de 
juny. 

Episodi de pluges 17-18-19 juny 

La predicció de quantitats 

acumulades pel dia 18 de 

juny 2013, feta 3 dies 

abans, ja indicava 

acumulacions de fins a 50 

mm a la Val d’Aran, valor 

que s’elevava a 80 mm 

en la predicció de dos 

dies abans. 
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Quantificació dels ingredients 

Equivalent en aigua 
líquida de la neu 

(SWE) 

Volum d’aigua 
de l’episodi de 

pluges 
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Càlcul de l’equivalent en aigua líquida de la 

neu (SWE) anterior a l’episodi 

• Les dades de què es disposava eren reduïdes (normalment a finals de 

maig la campanya de mesures pel Servei de Predicció d’Allaus es 

dóna per finalitzada). Si bé, degut a l’excepcionalitat de l’any, se’n 

continuaren fent puntualment. 

• En vessant nord, el mantell era continu des dels 2200 m en amunt, i des 

dels 2600 m a la resta d’orientacions. 

• Entre 2200 i 2600 m en orientacions sud, est i oest, la cobertura de neu 

variava entre el 50 i el 75% 

• Per sota dels 2200 m, el mantell només era existent en orientacions 

nord, on quedava coberta per neu en una sisena part. 

 

S’estima que abans de l’episodi d’inundacions l’equivalent d’aigua 

líquida disponible a partir de la neu era de 95 hm3 
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Càlcul de l’equivalent en aigua líquida de la 

neu (SWE) després de l’episodi 

L’IGC fa una campanya de camp que es 

va fer el 21/6/2013 (mostra més fina que 

l’estudi previ) 

 

Després de l’episodi d’inundacions 

l’equivalent d’aigua líquida disponible a 

partir de la neu era de 44hm3 

 

Per tant, es conclou que l’equivalent en 

aigua provinent del mantell nival entre 

l’11/6/2013 i el 21/6/2013, ha estat de 

51hm3 
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A partir del camp de 

precipitació s’ha 

estimat el volum 

d’aigua que l’episodi 

de pluges va aportar a 

la conca de la Garona 

dins la Val d’Aran.  

 

En funció dels 

quilòmetres quadrats i 

segons els mil·límetres 

de pluja caiguts, 

s’estima que durant 

l’episodi (dies 17, 18 i 19 

fins a les 12h), la pluja 

va aportar aprox. 

51 hm3 d’aigua. 

Estimació del volum de precipitació 
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Anàlisi hidrològic St.Béat 

Bossòst 

Arties 
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Escolament Bossost (m3/s) Cabal base Bossost(m3/s) Volum total(hm3) Volum base (hm3)

Estimació de cabals a Bossòst 

Cabal pic de 280 m3/s 

(la més alta registrada són els 360 m3/s del 27/10/1937) 

Cabal 

base de 

70 m3/s 

Cabal base 

anual 20 m3/s 

Abr.-Juny 60  

Excep. 100 
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Estimació de volums a Bossòst 

En quant als volums, dels 38 hm3 que van passar pel riu del 17 al 21 de juny 

es considera que 17 hm3 corresponien a la pluja caiguda, i 21 hm3 a la 

fusió de la neu.  

 

Si es comptabilitza tot el període des de les 00 del dia 27 de juny fins les 00 

hores del dia 1 de juliol, el volum d’aigua mobilitzat va ser de 86 hm3, dels 

quals 20 hm3 corresponen a escolament i 65 hm3 corresponen a cabal 

base. 

 

En aquest sentit, s’ha de considerar la important retenció d’aigua 

realitzada pel bosc, de manera que els  51 hm3 de precipitació que el 

SMC estima que van caure en aquest període a tota la conca, 20 hm3 

van passar per Bossòst. 

 

En relació a la fusió de la neu, dels 51 hm3 que el IGC ha calculat que es 

van fondre de l’11 al 21 de juny, 21 hm3 van passar del 17 al 20 de juny pel 

riu; en bona part per l’acceleració de la fusió per temperatures elevades 

en dies previs, i la contribució de la precipitació en la fusió. 
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Es tracta d’un episodi amb unes característiques excepcionals: 

 

• Climatològicament, per les temperatures fredes i les elevades 

precipitacions de  l’hivern i la primavera. 

 

• Pel que fa a la nivologia, pels elevadíssims gruixos a gran part de 

les conques. 

 

• Meteorològicament, la situació fou excepcional per l’època de 

l’any (típica de l’hivern, es va donar gairebé a l’estiu). 

 

• Pluviomètricament, els valors foren els més elevats des d’inicis del 

segle XX, exceptuant l’episodi de 1982. 

 

• Per trobar cabals instantanis fluents pel riu similars, hauríem d’anar 

al període 1937 a 1938, segons indica l’anuari de dades 

hidrològiques. 

 

Resum 
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 De l’anàlisi es pot concloure que  

 

• El bosc juga un paper fonamental a l’hora de moderar 

l’increment de cabals, ja que aquest té una alta capacitat de 

retenció d’aigua (baix coeficient d’escolament).  

 

• La superfície innivada va tenir l’efecte contrari: de fet suposa un 

doble efecte amplificador en la generació de cabal; ja que per 

un costat elimina la capacitat de retenció d’aigua per part del 

terreny (màxim escolament) i per l’altra suposa una aportació 

complementaria d’aigua de la neu fosa per la pluja. 

 

Resum 
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Gràcies per la vostra atenció 
 

Nicolau Pineda npineda@meteo.cat 

Marc Prohom   mprohom@meteo.cat 

Aleix Serra  aserrau@meteo.cat 

 

Glòria Martí   gmarti@igc.cat 

Carles Garcia   cgarcia@igc.cat 

 

Enric Velasco  evelasco@gencat.cat 

Alex Gracia  agracia@gencat.cat 
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Camp de pluja Radar 

Les característiques de la Val d’Aran (topografia, orientació) fan que l’obtenció de dades 
quantitatives de pluja derivades de les observacions radar presenti certes limitacions (l’altura del 
feix radar per sobre dels 4 quilòmetres) 
 
Això genera una subestimació del valor real, especialment en casos com el present, en què els 

núvols de precipitació no tenen un gran desenvolupament vertical.  
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Inuncat 
  

Evolució dels avisos Inuncat de protecció civil 

  

  

Prealerta  Divendres, 14   a les 17:00 

  

Prealerta Dilluns, 17   a les 13:30 

  

Alerta  Dimarts, 18  a les 05:00 

  

Emergència Dimarts, 18  a les 10:30 

  

Emergència Dimarts, 18  a les 19:50 

  

Emergència Dimecres, 19  a les 12:00 

  

Alerta  Dimecres, 19  a les 19:00 

  

Alerta  Dijous, 19  a les 11:20 
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Es dona una hidrograma d’escorrentia ràpida que arriba als 260 m3/s, que se 

superposa amb els 100 m3/s de desgel assolint un cabal total màxim de 367 

m3/s. 

 

Cabals a St. Beat 

   

El cabal pic va assolir 

els 367 m3/s. 

  

Els cabals el conformen 

un cabal de base 

associat bàsicament al 

desgel que s’incrementa 

fins els 125 m3/s, amb 

un decreixement suau 

fins situar-se el dia 1/07 

amb valors de 50 m3/s. 
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 Introducció

 Tasques realitzades

 Efectes geomorfològics a la Garona i a la Noguera 

Pallaresa

 Efectes geomorfològics als vessants

 Efectes geomorfològics als cons de dejecció

 Consideracions finals

Índex
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Introducció

 Objectius

 Documentar els efectes causats per l’efecte combinat de la fosa de 

neu, l’aiguat i la conseqüent riuada

 Alimentar el Sistema d’Informació de Riscos Geològics (SIRG) de 

l’Institut Geològic de Catalunya (IGC)

 Coneixement de la perillositat i el risc
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 Dues escales de treball

 Escala regional: identificació abast espaial de l’episodi

 Escala de detall: documentació dels efectes sobre el terreny en punts 

d’especial interès

Tasques realitzades
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 Escala regional

 20 de juny: vol helicòpter CAR-IGC

 Reportatge fotogràfic

 Dirigir la campanya sobre el 

terreny

 2.226 fotografies a la Val d’Aran

 22 de juny: vol ICC Garona i Noguera 

Pallaresa

 21, 22 i 23 de juliol: vol ICC 

Aiguamòg, Joeu, Valarties i Varradòs

Tasques realitzades
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 Escala de detall

 20 i 21 de juny, tres equips sobre el 

terreny, cadascun format per dos 

tècnics, de l’IGC. 1.364 fotografies.

 Efectes ocasionats als principals 

cursos fluvials i als cons de 

dejecció

 Mesures del calat

 Centralització de la informació gràfica 

i audiovisual, del dia de la riuada, 

disponible a Internet i a altres 

organismes públics

Tasques realitzades
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Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa
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Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa
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 Garona

 Cartografia de detall

Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa
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Jorge Burillo

Jorge Burillo

Arties, 18/06/13, 12:16

Joan Leja Ara.cat

 Inundació en zona urbana
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Jorge Burillo

Jorge Burillo

 Erosió i deposició Arties, 18/06/13, 12:16
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Arties, 18/06/13, 12:16

 Danys en edificis
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 Danys en infrastructures
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 Danys al medi natural
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 Garona

40.246 m

2.152.900 m2

389.165 m2

Riba dreta 16.244 m (40%)

Riba esquerra 15.961 m (39,5%)

Garona

Superfície inundada

Superfície erosionada

Longitud del tram analitzat

Longitud dels marges amb soscavació

3.859 m

Riba dreta 368 m (9,5%)

Riba esquerra 270 m (7%)

9.993 m

Riba dreta 1.358 m (13,6%)

Riba esquerra 2.023 m (20,2%)

6.146 m

Riba dreta 557 m (9%)

Riba esquerra 1.699 m (27,6%)

13.378 m

Riba dreta 6.015 m (45%)

Riba esquerra 6.830 m (51%)

15.006 m

Riba dreta 849 m (5,6%)

Riba esquerra 951 m (6,3%)

Ruda

Longitud dels marges amb soscavació

Afluents de la Garona

Longitud dels marges amb soscavació

Aiguamòg

Longitud del tram analitzat

Longitud del tram analitzat

Longitud dels marges amb soscavació

Longitud dels marges amb soscavació

Longitud dels marges amb soscavació

Valarties

Joeu

Varradòs

Longitud del tram analitzat

Longitud del tram analitzat

Longitud del tram analitzat0
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Garona Ruda Aiguamòg Valarties Joeu Varradòs Pallaresa

Longitud tram analitzat (km) Soscavació riba dreta (km) Soscavació riba esquerra (km)

Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa

- 749 / 843 -



La riuada de la Garona del 18 de juny de 2013

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
1

6

 Garona

Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa

40.246 m

2.152.900 m2

389.165 m2

Riba dreta 16.244 m (40%)

Riba esquerra 15.961 m (39,5%)

Garona

Superfície inundada

Superfície erosionada

Longitud del tram analitzat

Longitud dels marges amb soscavació
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Aiguamòg  
esquerra

Valarties  
dreta

Valarties  
esquerra

Joeu  dreta Joeu  
esquerra

Varradòs  
dreta

Varradòs  
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Soscavació <1m Soscavació 1-10 m Soscavació >10 m
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 Garona

 Àrea inundada: 90% de la superfície inundada (129,4 ha), fons de vall, plana 

d'inundació ordinària i terrasses més baixes.

 Superfície erosionada: 91% (35,5 ha) correspon a materials al·luvials de les unitats 

quaternàries que conformen els sediments del llit actual, la plana d'inundació ordinària i 

les terrasses més baixes. La resta de la superfície erosionada, 3,5 ha, correspon a 

altres materials quaternaris col·luvials, al·luvials i glacials que formen els cons de 

dejecció i els vessants.

Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa
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 Garona

Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa

0

5

10

15

20

25

Bausen Bossòst Les Naut Aran Vielha e 
Mijaran 

% inundat 

0

40000

80000

120000

160000

200000

Bausen Bossòst Les Naut Aran Vielha e 
Mijaran 

superfície (m2) 

% inundat superfície (m2)
Bausen 0,54 439
Bossòst 17,32 50353
Les 19,27 64832
Naut Aran 2,29 29656
Vielha e Mijaran 10,40 169980

Sòl urbà i urbanitzable (MUC)
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 Noguera Pallaresa

66.572 m

3.528.006 m2

53.773 m2

Riba dreta 7.641 m (11,5%)

Riba esquerra 7.967 m (12%)

Superfície erosionada

Longitud dels marges amb soscavació

Noguera Pallaresa

Superfície inundada

Longitud del tram analitzat
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Garona Ruda Aiguamòg Valarties Joeu Varradòs Pallaresa

Longitud tram analitzat (km) Soscavació riba dreta (km) Soscavació riba esquerra (km)

Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa
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 Garona / Noguera Pallaresa

Relació entre paràmetres

Noguera 

Pallaresa Garona

Superfície inundada/Longitud del tram analitzat (SI/La) 53.00 53.49

Superfície erosionada/Longitud del tram analitzat (Se/La) 0.81 9.67

Longitud erosionada/Longitud del tram analitzat (Le/La) 0.23 0.80

Superfície erosionada/Superfície inundada (Se/Si) 0.02 0.18

Efectes geomorfològics a la Garona i a la 

Noguera Pallaresa

0,01

0,1

1

10

100

SI/La Se/La Le/La Se/Si

Noguera Pallaresa Garona

352 ha

215 ha

(1,8º la Garona, 0,7º la Noguera Pallaresa)
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Efectes geomorfològics als vessants

 Fenòmens observats:

 Esllavissades

 Corrents d’arrossegalls
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 Inventari 

d’esdeveniments

Efectes geomorfològics als vessants
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Efectes geomorfològics als vessants

 72 moviments gravitatoris inventariats
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Efectes geomorfològics als vessants

 72 moviments gravitatoris inventariats

- 758 / 843 -



La riuada de la Garona del 18 de juny de 2013

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
25

Efectes geomorfològics als vessants

 72 moviments gravitatoris inventariats
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Efectes geomorfològics als vessants

 72 moviments gravitatoris inventariats
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 Distribució

Efectes geomorfològics als vessants
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 Els materials involucrats en els moviments de vessant corresponen, en 

la majoria dels casos, a materials quaternaris col·luvials, glacials i a la 

formació superficial producte de l’alteració, de material quaternaris i del 

substrat paleozoic, principalment Devonià, però també Carbonífer-Permià i 

Silurià.

Efectes geomorfològics als vessants
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Efectes geomorfològics als vessants

 Solan de Bagergue
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Efectes geomorfològics als vessants

 Solan de Bagergue
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Efectes geomorfològics als vessants

 Coma dera Heuguèra (Gausac)
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Efectes geomorfològics als vessants

 Coma dera Heuguèra (Gausac)

- 766 / 843 -



La riuada de la Garona del 18 de juny de 2013

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
33

Efectes geomorfològics als vessants

 Tuc d’Arenho (Gessa, Naut Aran)
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Efectes geomorfològics als vessants

 Tuc d’Arenho (Gessa, Naut Aran)
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 Revisió de 102 cons de dejecció:

Efectes geomorfològics als cons de dejecció
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 Barranc de Salider (2.000 m3)

Efectes geomorfològics als cons de dejecció
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Efectes geomorfològics als cons de dejecció

 Barranc de l’Aubeta (90.000 m3)
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Efectes geomorfològics als cons de dejecció
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Consideracions finals

 L’aiguat del 18 de juny de 2013 va afectar principalment a les conques de la Garona, Noguera 

Pallaresa i Noguera Ribagorçana. Els efectes geomorfològics més importants es van registrar a la 

conca de la Garona.

 A la conca de la Garona, la soscavació dels marges arriba fins a valors del 40% del tram analitzat. Els 

cursos de la Garona i Joeu són els que presenten major erosió a les ribes. El 91% de l’erosió afecta a 

materials al·luvials que conformen els sediments del llit actual, de la plana d’inundació ordinària i les 

terrasses més baixes. La resta correspon a materials quaternaris col·luvials, al·luvials i glacials que 

formen els cons de dejecció i els vessants.

 Als vessants, s’ha documentat 72 moviments gravitacionals, alguns dels quals han estat de moviment 

ràpid tipus flux de terres. La majoria d’aquests s’han originat en la formació superficial col·luvial, glacial, 

o d’alteració del substrat.

 Pel que fa als cons de dejecció, s’ha observat més activitat de fluxes torrencials als cons dels cursos 

tributaris, a cotes més altes, que a la vall principal de la Garona. En aquesta, el barranc de Salider és 

l’unic que ha mostrat activitat significativa. A les conques tributàries destaca el barranc de l’Aubeta, a 

Valarties, on s’ha registrat el flux més important, que enterra completament l’aparcament del Pònt deth 

Ressèc.

 Els efectes geomorfològics documentats han ocorregut en zones on la perillositat és coneguda o 

previsible. Cal insistir doncs en les polítiques de prevenció, amb la planificació territorial i urbanística, 

que demostren ser més econòmiques i eficaces que la política de protecció.
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Moltes gràcies
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efectos sobre las infraestructuras 

hidráulicas
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Confederación Hidrográfica del Ebro

Universidad Politécnica de Valencia

Confederación Hidrográfica del Ebro

La riada de la Garona del 18 de junio de 
2013
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AVENIDA DEL RÍO GARONA EL 18 DE JUNIO DE 2013

1. ESTIMACIÓN DE CAUDALES POR EVIDENCIAS DE INUNDACIÓN.

2. ESTIMACIÓN DE CAUDALES MEDIANTE MODELACIÓN HIDROLÓGICA.

3. AFECCIONES DE LA AVENIDA.
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1. ESTIMACIÓN DE CAUDALES POR EVIDENCIAS DE INUNDACIÓN:

BOSSOST, AUBERT, VIELHA, ARTÍES Y SALARDÚ
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GARONA en BOSSOST

Q 300m3/s T< 50
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GARONA en AUBERT

Q 245 m3/s T< 50

- 779 / 843 -



La riada de la Garona del 18  de junio del 2013

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
6

GARONA en VIELHA

Q 230 m3/s T< 50
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GARONA en ARTÍES

Q 170 m3/s T< 50
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GARONA en SALARDÚ

Q 130 m3/s T< 50

LOCALIDAD CAUDAL ESTIMADO (M3/S) PERÍODO DE RETORNO (AÑOS)

Bossost 300 <50

Aubert 260 <50

Vielha 230 <50

Artíes 170 <50

Salardú 130 <50

RESUMEN:
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2. ESTIMACIÓN DE CAUDALES MEDIANTE MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

(BOSSOST Y ARTÍES).

MODELO ASTER.

- 783 / 843 -



La riada de la Garona del 18  de junio del 2013

Barcelona 27 i 28 de novembre 2013
1

0

Estación Código Tipo Cota

(m)

Xutm Yutm

Renclusa N007 Termo 2180 799030 4730578

Salenques N008 Termo 2600 803363 4723843

Airoto N010 Termo 2380 829803 4735946

BASERCA E065S TermoPluvio 1435 808643 4721010

CAVALLERS E063S Termo 1785 816371 4722079

Llanos del Hospital P103 Pluvio 1752 795977 4732308

Artíes A143 TermoPluvio 1089 817818 4735233

Pla de Beret P107 TermoPluvio 1873 824551 4738566

Resultados de la simulación 

diaria con Aster para la 

cuenca del río Garona hasta 

Bossòst  durante el periodo 

01/10/2012 – 21/07/2013
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1

Resultados de la simulación horaria con Aster para la cuenca del río 

Garona hasta Bossòst  durante el periodo 01/10/2012 – 21/07/2013
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2

Resultado de la simulación diaria con 

Aster para la cuenca del río Garona 

hasta Artíes  durante el periodo 

01/10/2012 – 21/07/2013
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Evolución de los caudales calculado y 

observado

Las aportaciones debidas a la lluvia son 

superiores a las de la fusión nival.

Las reservas nivales se reducen en un 

50% en 10 días.

Importantes precipitaciones registradas 

en los días e instantes previos
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Las aportaciones debidas a la precipitación 

son superiores a las debidas a la fusión nival.

La fusión nival aumentó con la subida 

de la temperatura en los días previos.

La mitad de las reservas nivales se 

fundieron en los días previos

Los días previos se registraron importantes 

precipitaciones.
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Fecha

Recursos

nivales

(hm3)

Distribución espacial del manto nival

Distribución estimada modelo Aster / Imagen satélite

10/06/2013 122

12/06/2013 108

14/06/2013 95

16/06/2013 80

17/06/2013 73

18/06/2013 68

20/06/2013 64

Escala correspondiente a mm de columna de agua equivalente

almacenada en forma de nieve.

SECUENCIAS DE EVOLUCIÓN DEL MANTO NIVAL
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Periodo:  17-20 junio de 2013

Punto de cierre: Garona en Bossòst

Modelo Aster

Precipitación acumulada en la cuenca (hm3) 50

Aportaciones al cauce 

acumuladas (hm3):

Debida a la fusión 16

Debida a la lluvia y

la liberación parcial

de las reservas del

terreno

34

Aportaciones circulantes en Bossòst (hm3) 50

Caudal máximo en Bossòst (m3/s)

(18/06/2013)

285

(máximo

instantáneo)

197

(medio diario)

Volumen de agua en forma de nieve disponible

(hm3):

-Antes del episodio (11/06/2013)

-Después del episodio (21/06/2013)

Fusión (hm3):

116

62

54
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LOCALIDAD CAUDAL ESTIMADO

MEDIANTE INDICIOS

(M3/S)

CAUDAL ESTIMADO CON EL

MODELO ASTER (M3/S)

Bossost 300 320

Aubert 245 228

Vielha 240 222

Artíes 170 158

Salardú 130 105

Tabla comparativa de 

resultados entre referencias 

en puntos de control y el 

modelo Aster.

Hidrogramas estimados 

en los puntos de control 

mediante datos 

quinceminutales
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SÍNTESIS del evento de crecida del Garona:

-Evento natural: factores extraordinarios que confluyen.

-Gran acumulación de nieve.

-Precipitaciones y temperaturas altas los días previos.

-Consecuencias hidrológicas: caudales circulantes altos y cuenca 

saturada previamente a la avenida.

-Intensas precipitaciones los días 17 y 18 de junio.

-Crecida extraordinaria (T<50) con un 40% de aportación nival.

-Importantes daños materiales en las poblaciones del valle.
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3. AFECCIONES DE LA AVENIDA EN EL VALLE DE ARÁN.
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CASARILH antes de la inundación (2011) y … después del 18 de junio de 2013.
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ARTÍES
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SALARDÚ.

AFECCIÓN EN MARGEN DERECHA. 

URBANIZACIÓN SOBRE RELLENOS 

EN ESPACIO FLUVIAL
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¿Lecciones aprendidas?

Peligrosidad*Exposición*Vulnerabilidad=RIESGO
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Nueva estación de aforo del río Garona en Artíes

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Sergio Delgado Molina

Subdirector general de Coordinación i Gestió d’Emergències

Jornades 

“La Gestió de les Inundacions”

El cas de les inundacions de la Vall d’Aran
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Subdirecció General de Coordinació i Gestió d’Emergències

Servei Logístic i 

Operativa Territorial

Servei de Gestió 

d’Emergències

Unitat 

d’Organització 

del CECAT

Ubicació i estructura de Protecció Civil de la Generalitat.

Premsa

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil
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 Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

 Creat l’any 1992 (Decret 246/1992).

 Nucli de comunicacions: té per missió fonamental la informació, 

la comunicació, la coordinació, el suport i l’optimització dels 

esforços, accions i actuacions dels organismes públics i privats que 

puguin ser requerits en cas de greu risc col·lectiu, calamitat pública 

o catàstrofe, tenint com a finalitat la seguretat de les persones, els 

seus béns i drets i també la minimització i la previsió dels efectes.

 Dues sales: 1 Barcelona (principal) i 1 Reus (reforç i backup).

 Operativa permanentment, inclòs equip de premsa.

3

Recursos operatius bàsics.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil
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Un centre dues sales

Protecció Civil de la Generalitat: actuacions en risc i emergència
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 Equip premsa: integrat 100% a l’operativa

 Posicions pels operatius i organismes implicats 

en la resolució de les emergències / inundacions

Recursos operatius bàsics.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil
V

id
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 Operativa territorial – Unitat Mòbil de Protecció Civil (UMOPC)

 Desplaçament in situ per fer funcions de CECAT avançat

 Per actuar com a Centre de Comandament Avançat (CCA)

 Per donar suport a municipis o qualsevol altre que escaigui

 En disposició d’activació permanentment les 24 h

6

Recursos operatius bàsics.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil
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 Precipitacions a la primavera 

 Neu acumulada durant l’hivern a cotes altes del Pirineu, especialment a la vessant Nord 

(Vall d’Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça) que es va mantenir fins el mes de juny per 

les baixes temperatures i les nevades de la primavera (abril i maig). Gruixos entre 25 cm 

i 75 cm a cotes altes, a afegir als ja existents.

 Superioritat en el número d’avisos i activacions del pla NEUCAT i ALLAUCAT respecte la 

campanya anterior.

Precedents

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil
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Prealerta Alerta Emergència
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Prealerta Alerta Emergència

2011 - 2012 2012 - 2013

Comparativa fases NEUCAT campanya 2012 – 2013 vs 2011 – 2012. Comparativa fases ALLAUCAT campanya 2012 – 2013 vs 2011 – 2012.
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 Temperatures baixes al mes de maig

Temperatura mitjana anual que en alguns punts ha 

estat quasi 5ºC inferior  a la mitjana climàtica del 

mes de maig pel període 1961-1990 sobretot al 

Pirineu Occidental.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Precedents
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 Neu acumulada a finals de la primavera 

Precedents

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil
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Sistema de Resposta d’Emergències a Catalunya

10

 Pluges al maig a la zona del Pirineu

 El mes de maig ha estat plujós a la zona 

del Pirineu, per sobre de la mitjana 

climàtica i doblant el valor en algun punt.

 Aportació d’aigua a les capçaleres de rius 

que s’afegeix als cabals d’aportació fruit 

del desgel.

Precedents
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 Desgel al mes de juny

 Les elevades temperatures de juny acceleren el 

procés de desgel i la nova aportació d’aigua a les 

parts altes de les conques dels rius. 

 Els gruixos de neu es van reduir significativament 

la setmana anterior a les inundacions (de l’11 al 16 

de juny) perdent fins a un metre en una setmana. 

Aquest fet va accelerar la crescuda dels rius a les 

parts altes.

Precedents

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil
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 Gestió del risc d’inundacions a la zona

 Gran part de l’activitat de la zona de la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà, tant l’econòmica com 

la residencial, està vinculada al riu i es desenvolupa a les seves proximitats. Aquest fet 

afavoreix l’exposició dels elements vulnerables. 

 Per aquest i altres motius hi ha en curs diferents iniciatives des del propi territori per la 

detecció precoç de les possibles inundacions i emergències com la instal·lació de sensors 

a la Garona al pas per Vielha (Conselh Generau d’Aran) per detectar increments 

significatius del seu cabal i nivell d’aigua

 Aquests sistemes van funcionar en aquest episodi i va permetre la Prealerta del pla 

INUNCAT el divendres al migdia (més de 48 h abans de la inundació) i posar en marxa el 

seguiment preventiu de l’evolució dels cabals a la zona. 

Precedents

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil
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 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013?

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi

- 821 / 843 -



14

 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013?

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi
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 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013?

 Registres de precipitacions registrades

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi
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 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013?

Increment de cabals a les capçaleres del Vall d’Aran i el 

Pallars Sobirà (Garona, Noguera Pallaresa i Noguera de 

Cardós) i als embassaments de la zona del Pallars Sobirà 

durant la matinada del 17 al 18 de juny, sense danys.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi
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 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013?

 Increment del cabal del riu Garona la setmana del 10 de juny pel desgel de neu a

cotes elevades. El divendres 14 suposa un increment del 60%. El dia 18 a les 9h

a Bossòst les quantitats assoleixen els 90m3/s. A Arties els valors màxims

s’assoleixen a les 9h del dia 18 (1,56m).

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi
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 Proximitat d’elements vulnerables als rius i zones inundables: zones de residència,

infraestructures viàries i serveis bàsics estratègics (aigua, electricitat, gas).

 Una instal·lació de risc químic a l’entorn de la zona inundable de la Garona.

 Alarma tant a nivell de les autoritats com dels ciutadans.

 Exercici obligat de flexibilització i adaptació en temps real al risc i l’emergència

canviants i dinàmic, a partir d’experiències prèvies (altres tipologies d’emergències

com risc químic o incendis forestals), eines disponibles i la implicació de la societat

afectada, sobretot ciutadans particulars i autoritats locals.

 S’apliquen mesures d’autoprotecció bàsiques per garantir la seguretat:

evacuacions de les parts baixes i properes al riu cap a punts més allunyats dels

rius i zones elevades.

 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013?

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi: context
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 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013? Resum d’afectacions.

 No es registren danys personals.

 No es registren rescats de persones ni salvaments per part dels serveis

d’emergència (sí es col·labora en alguna evacuació)

 Afectacions a edificis i infraestructures: la valoració preliminar inicial de danys

a béns materials és de 20 ME corresponents a uns 300 expedients (dades del

Consorcio de Compensación de Seguros). Afectacions més significatives: 1 casa

a Arties, 1 pont i 1 casa a Salardú, 2 cases a Casarilh, 2 cases a Llavorsí i 1

dipòsit de gas liquat de 4.000 l.

 Afectacions a centres educatius. 19 rutes de transport anul·lades a la part alta

del Pallars sobirà, que es correspon amb 207 alumnes. A la Vall d’Aran se suspèn

el transport escolar i es tanquen 8 centres de primària (802 alumnes) i 2 Instituts

(544 alumnes)

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi: balanç de danys
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 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013? Resum d’afectacions.

 Afectacions a la xarxa viària: N-230 de Vielha a la frontera francesa i

desviament de vehicles pesats per precaució a un pàrquing abans del túnel de

Vielha. N-141 de Bossòst a la frontera francesa. C-13 entre la Guingueta i Esterri

per inundacions. C-28 de Vielha a Arties amb afectacions importants a la via. C-

28 de Vielha a Arties

 Població evacuada: fins a un màxim de 323 ciutadans

- Vall d’Aran: 276: Arties 179, Bossòst 27, Les 55, Vielha 15

- Pallars Sobirà: 22: Llavorsí 10, Espot 9 persones desallotjades del Càmping

Bora Parc, Tirvia 3.

- Pallars Jussà: 25 veïns del Pont de Claverol (La Pobla de Segur)

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi: balanç de danys

- 828 / 843 -



21

 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013? Resum d’afectacions.

 Afectacions a subministraments bàsics

- Aigua potable: afectació a la major part de la Vall d’Aran amb especial incidència a Vielha,

Naut Aran (Arties, Gessa i Salardú), Les i Bossòst. Activació de cisterna d’aigua potable per

Arties i cisternes d’aigua sanitària per l’Hospital de Vielha. Normalització progressiva.

- Gas: Vielha, Les i Bossòst. Normalitzat a partir del dia 19.

- Telecomunicacions: afectacions a la telefonia fixa, mòbil i dades – Internet. Recuperació

progressiva dels serveis afectats. En general es manté la capacitat de comunicació via fixe

o mòbil evitant aïllaments. Afectació màxima 2126 abonats de fix.

- Teleassistències: s’informa a les empreses de les afectacions de telefonia i electricitat per

detectar possibles incomunicacions de persones dependents teleassistides.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

L’episodi: balanç de danys
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 Què ens vam trobar el 17 i 18 de juny de 2013? Resum d’afectacions.

 Afectacions a subministraments bàsics

- Subministrament elèctric:

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Dia i hora Abonats Detall

18/06 a les 12:00 h 4.000 (màxim)

2.180 Naut Aran, 

684 Vielha, 

679 Les 

235 Bossòst

19/06 a les 08:30 h 1.413
98 a Vielha

1.290 Naut Aran

19/06 a les 12:00h 269 -

19/06 a les 19:00h 64 -

L’episodi: balanç de danys
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 Cronologia de la gestió del pla INUNCAT

 Divendres 14 de juny a les 16:21h: PREALERTA INUNCAT per l’augment de cabals a la

Garona i rius i torrents parts altes pel desgel.

 Dies 14, 15, 16 i 17: seguiment en continu de cabals i incidències.

La matinada del dilluns 17 al dimarts 18 de juny es rep informació de l’evolució de cabals de

rius i embassaments que posa de manifest una situació de risc pel possible desbordament

immediat de lleres en diferents punts. La informació es rep bàsicament d’Endesa Producció,

la gestora dels embassaments, i informa puntualment durant tota la matinada.

 Matinada del 17 al 18 de juny a les 4:31h: ALERTA INUNCAT una vegada confirmats els

cabals d’avinguda i possible inundació; i amb anterioritat als primers efectes de la riuada.

 18 de juny a les 9:30h: EMERGÈNCIA INUNCAT una vegada es confirmen cabals

d’avinguda excepcionals que podien provocar danys importants. En aquell moment

comencen a registrar-se les primeres afectacions i les primeres evacuacions preventives

de forma controlada.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Accions
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 Direcció de l’emergència des del CECAT amb la constitució del Consell Assessor del 

pla INUNCAT: presa de decisions estratègica (protecció a la població).

 Evacuació zones inundables i punts baixos

 Anul·lació transport escolar i activitat escolar en diferents zones.

 L’activació dels tècnics d’operacions territorials de protecció civil per reforçar in  situ 

totes les accions de coordinació i direcció de l’emergència, d’acord a l’INUNCAT.

 Coordinació per la mobilització de recursos i garantir els serveis bàsics.

 Aigua: Camió cisterna d’aigua potable per Naut Aran i cubes d’aigua sanitària per l’Hospital de 

Vielha.

 Llum: Mobilització de grups electrògens en coordinació amb Endesa i la col·laboració de la 

Unitat Militar d’Emergències i d’altres empreses privades.

 Comunicacions: Informació puntual de la Direcció general de Telecomunicacions respecte a les 

afectacions a la xarxa mòbil i de dades. Petició de minimitzar l’ús del telèfon mòbil.

 Gas Natural: Informació puntual a través de Centre de Control de Gas Natural i reparació de les 

infraestructures afectades. 

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Accions
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 Informació a la direcció del pla. 3 reunions del Consell Assessor del pla INUNCAT. 

 Informació als operatius, administracions locals i empreses de serveis bàsics i 

estratègiques, implicades en l’emergència.

 Informació a les administracions locals. 

 Contacte permanent via telèfon i via emissora RESCAT (especialment amb el municipi de les 

que es va quedar sense telefonia).

 3 trucades massives de veu amb mesures autoprotecció (1088 trucades en total).  

 SMS: 13 enviaments a les administracions locals que es corresponen amb uns 300 missatges 

enviats. 

 Comunicats: 13 (via mail/fax) a les administracions locals afectades (300 enviaments), 

elements vulnerables i empreses de serveis bàsics (7.000 enviaments).    

 Informació al ciutadà de l’emergència i de les recomanacions. 

Com? Informació puntual al 112 i al 012, a través dels mitjans de comunicació i xarxes 

socials i a través de 4 missatges emergents push (app) a terminals mòbils.  

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Accions
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Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Accions
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 El to, les paraules, han d’estar ben

escollides.

 Presència a twitter i facebook

 El ciutadà se sent part de la gestió

de l’emergència.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Accions
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 Combinat amb els mitjans clàssics: contacte amb els mitjans de comunicació.

Elaboració de 13 notes de premsa.

 Compareixences a ràdio i televisió del Conseller d’Interior després de les

reunions del Consell assessor i del director general de Protecció Civil i

responsables operatius de la Direcció General.

 Des de l’inici de l’emergència es va fer atenció telefònica i presencial als mitjans

de comunicació i informació directa als ciutadans a través de twitter, facebook i

missatges emergents PUSH amb enllaç a notes de premsa. Treball conjunt amb

els gabinets de premsa del departament d’Interior i la conselleria de Presidència i

Vicepresidència.

 La informació on line amb informació directa, clara i veraç és vital. Augmenta la

credibilitat i la implicació amb la ciutadania.

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Accions
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 App alertes (missatges push) de Protecció Civil

 Enviament de 4 missatges a la població

usuària de l’aplicació d’alertes de protecció

civil per telèfons mòbils. Els enviaments es

van fer per localització a la Vall d’Aran,

Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.

 82.000 usuaris (a data 27 novembre 2013).

Inundacions de la Val d’Aran 2013: resposta de protecció civil

Accions
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 Aspectes clau en la gestió de l’emergència

 La Prealerta del pla INUNCAT al territori 3 dies abans pel seguiment de cabals

sobretot del riu Garona.

Les accions preventives dels enls locals van minimitzar l’impacte de

l’emergència.

 La coordinació preventiva i durant les afectacions amb el territori local (alcaldes,

Consells Comarcals i el Conselh Generau d’Aran).

 La presa de decisió estratègica a la direcció de l’emergència des del CECAT a

través dels organismes previstos al pla: el Consell Assessor. Informació

contrastada i la determinació de mesures d’autoprotecció.
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Previsió

Planificació

Intervenció

Rehabilitació

Informació / sensibilizació/ formació

Prevenció
Riesgos
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“Voluntari” “Involuntari”

Risc “conegut”

Risc “desconegut”

Nivell d’acceptació i 

preparació pel risc: 

coneixement de 

l’autoprotecció

+

+

-

-
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 El principi d’integració dels plans 

d’emergència és bàsic per l’operativa de 

resposta a una situació de risc o 

emergència: tota la resposta ha de ser 

coherent i coordinada.

CIUTADÀ

ACTIVITATS I

ORGANITZACIONS

ADMIN. LOCAL

GENCAT

AUTOPROTECCIÓ

 Si la integració falla la resposta 

operativa no és eficient i pot ser ineficaç 

incrementant els riscos als que ens 

exposem i la gestionabilitat de les 

emergències que es produeixin.
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www.gencat.cat/emergencies

Twitter @emergenciescat

www.facebook.es/emergenciescat
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