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Jornada “Gestió de les inundacions”  

(27-28 de novembre de 2013) 
 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 

l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Geològic de Catalunya, organitza la jornada "La 

gestió de les inundacions" amb l'objectiu de crear un espai d'intercanvi de coneixement 

i d'experiències des de les diferents òptiques implicades en la gestió d'aquest fenomen 

natural. 

Objectiu: Abordar els diversos aspectes relacionats amb la problemàtica de les 

inundacions, tant des del punt de vista de les diferents normatives com de les qüestions 

tècniques. Es pretén així, per una banda, facilitar l’intercanvi d’experiències i opinions 

entre els diversos actors que, d’una manera o una altra, estan implicats en la gestió 

d’aquest fenomen natural; per un altra, avaluar la seva incidència en diferents àmbits 

competencials (hidràulica, medi ambient, ordenació del territori, urbanisme i protecció 

civil). 

Lloc: Sala d’Actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) al 

carrer Ausiàs Marc, 40 08010 Barcelona. 

 

Primer dia – dia 27 
 

8:30 – 9:00 Recepció i acreditació inscrits 

 

9:00 – 9:05 Salutació 

Sr. Josep Xavier Hernández, Director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada 
 

9:05 – 10:00 Inauguració 

- Sr. Agustí Serra, Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme  

- Sr. Jordi Aurich, Director General de Protecció Civil 

- Sr. Oriol Puig, Director del Servei Meteorològic de Catalunya 

- Sr. Antoni Roca, Director de l’Institut Geològic de Catalunya 

- Sr. Jordi Agustí, Director de l’Agència Catalana de l'Aigua 

 

10:00 – 11:45 Normativa inundacions 

 

- La Directiva d’inundacions. Javier Sanchez, Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient 

- La normativa catalana i les inundacions. Dolors Vergés, Departament de Territori 

i Sostenibilitat 

- La normativa de Protecció Civil i les inundacions. Montserrat Sánchez García, 

Direcció General de Protecció Civil de Catalunya 

- La regulació dels usos segons les diverses normatives: una valoració jurídica. 

Isabel Caro-Paton Carmona, Menéndez & Asociados 
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- Moderador: Pablo Herráez, Agència Catalana de l'Aigua 

 

11:45 - 12:15 Pausa  

 

12:15 - 14:00 La regulació dels usos a zones inundables 

 

- L’experiència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Onofre Gabaldó, 

Confederació Hidrogràfica del Xúquer 

- Les inundacions als plans urbanístics: un plantejament de base, o unes 

restriccions a posteriori? Rosa Vilella, Departament de Territori i Sostenibilitat 

- Quins reptes impliquen les grans infraestructures lineals? David Prat Soto, 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre 

- Model de gestió de les infraestructures al voltant de la riera vinculades al Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Rubí Carlos Freire i Carme Estany. 

Ajuntament de Rubí 

 

Moderador: Josep Dolz, Universitat Politècnica de Catalunya 

14:00 – 15:15 Pausa 

 

15:15 – 17:00 La delimitació de zones inundables 

 

- Coordinació administrativa per a la delimitació de zones inundables i fenòmens 

associats. Lluís Godé, Agència Catalana de l’Aigua 

- Reconstrucció d’inundacions a partir del registre històric. Carles Balasch, 

Universitat de Lleida 

- El paper de la càrrega sòlida en la inundabilidad: les avingudes de 1962. Juan 

Pedro Martín Vide, Universitat Politènica de Catalunya 

- Reconstrucció de l’avinguda del 62 a la riera de Rubí. Ignasi Mir, MGTècnic 

 

- Moderador: M. Arrabal, Hidrologia i Qualitat de l’Aigua 

 

17:00 - 17:15 Pausa  

 

17:15 – 19:00 Aportació de la geologia al coneixement de la inundabilitat 

 

- Aportació dels diferents mètodes al coneixement de la perillositat per inundabilitat. 

Andrés Diez, Instituto Geológico y Minero de España 

- Paleoinundacions: reconstrucció d’inundacions a partit del registre sedimentari. 

Gerardo Benito, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

- El mètode geomorfològic integrat i la geomorfologia: eines per a la cartografia de 

zones inundables. Glòria Furdada, Universitat de  Barcelona 
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- Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: coneixement i perillositat. José Moya, 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

- Moderador: Jordi Corominas, Universitat Politècnica de Catalunya 
 

Segon dia – dia 28 

 

09:00 – 10:00 Conferència 

 

- Els aiguats a Catalunya: una visió geològica. Jordi Corominas, Universitat 

Politècnica de Catalunya 

 

10:00 – 11:45 Predicció d’avingudes 

 

- Els aiguats a Catalunya i les inundacions associades des del punt de vista 

meteorològic i climàtic. Carme Llasat, Universitat de Barcelona 

- Integració de dades de Radar i pluviòmetres per a la predicció meteorològica 

d’avingudes. Tomeu Rigo, Servei Meteorològic del Catalunya 

- Gestió de riscos torrencials: el projecte Imprints. Marc Berenguer, Centre de 

Recerca Aplicada en Hidrometeorologia 

- Exemples de serveis d’avisos primerencs front inundacions. Xavier Llort, 

Hydrometeorological Innovative Solutions (HYDS) 

 

- Moderador: Enrique Velasco, Agència Catalana de l’Aigua 

 

11:45 – 12:15 Pausa  

 

12:15 - 14:00 Bloc: Gestió del risc 

 

- Plans de protecció Civil per gestionar els riscos d’inundació. Núria Gasulla, 

Direcció General de Protecció Civil de Catalunya 

- Les assegurances com a eina de gestió dels riscos. Alfonso Manrique Ruiz, 

Consorci de Compensació d’Assegurances 

- Gestió del risc en clau municipal. Marta Molins, Ajuntament d’Arenys de Mar 

- Gestió del risc en càmpings, Ramon Solsona, Associació professional 

d’empresaris de càmpings i ciutats de vacances de Lleida Província 

 

- Moderador: Joan Manuel Vilaplana, Director del Grup RISKNAT UB 

 

14:00 – 15:15 Pausa 

 

15:15 - 17:00 La riuada de la Garona del 18 de juny de 2013 
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- Causes que van provocar la riuada del 18 de juny. Nicolau Pineda, Servei 

Meteorològic de  Catalunya 

- Efectes geomorfològics de l’aiguat i de la riuada. Pere Oller, Institut Geològic de 

Catalunya 

- Afectació de l’espai fluvial i efectes sobre les infraestructures hidràuliques. Marisa 

Moreno, Confederación Hidrográfica del Ebro 

- El cas de les inundacions de la Vall d’Aran. Sergio Delgado, Direcció General de 

Protecció Civil de Catalunya 

 

- Moderador: Joan Escuer. President Col·legi de geòlegs 

 

 

17:00 - 17:20 Conclusions de la Jornada 

 

- Lluís Godé, Agència Catalana de l’Aigua 

- Pere Oller, Institut Geològic de Catalunya 

 

17:20 - 18:00 Cloenda 

 

- Sr. Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat 

 

 

[+info:] 

Contacte: jornades.risc.inundacio@gencat.cat o al telèfon 935672800 

Accés a la pàgina web de la jornada 

Accés al tríptic 

Sala d'actes del CEJFE 

 

 

[Organització] 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

Agència Catalana de l'Aigua 

Institut Geològic de Catalunya 

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

mailto:jornades.risc.inundacio@gencat.cat
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/prevencio/risc/jornades/triptic.pdf
http://www.cejfe.cat/index.php
http://www.gencat.cat/territori
http://www.gencat.cat/aca
http://www.igc.cat/
http://www.cejfe.cat/index.php
www.igc.cat/inundacions2013
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