
Observatori del GeoRisc
Col·legi de Geòlegs de Catalunya

EL RISC D’ESLLAVISSADES A LA XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA DE CATALUNYA.
Estat de la qüestió, opinió i propostes.

Introducció

L’Observatori del GeoRisc (Observatori GR) es va crear el 2017 inspirat en l’antiga Comissió de Riscos
Geològics del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. L’Observatori GR va néixer com una eina de reflexió
per analitzar de forma monogràfica i transversal fenòmens naturals que generen perillositat geològica
que  pugui  afectar  el  territori  de  Catalunya.  L'objectiu  era  recollir  totes  les  informacions,  dades
objectives, reflexions multisectorials, analitzar els impactes, i l'abast territorial d'aquests fenòmens de
cara a poder establir les propostes de gestió i mitigació del risc més efectives. 

D’acord amb la filosofia dels objectius esmentats més amunt, es va iniciar el projecte “Anàlisi del risc
d’esllavissaments i despreniments de la xarxa viària i ferroviària de Catalunya”. 

Activitats realitzades en el marc del Projecte

Taula de treball

El 25 d’abril de 2017, l’Observatori GR va organitzar una taula de reflexió (figura 1) sobre el tema de
l’accidentabilitat  a  la  xarxa  viària  i  ferroviària  de  Catalunya,  lligada  a  les  inestabilitats  del  terreny
(despreniments i esllavissaments). En aquesta taula, presidida pel President del Col·legi de Geòlegs de
Catalunya, hi van  assistir representants de diferents organismes i institucions per expressar la seva
opinió sobre el tema i explicar les diferents accions que es duien a terme.

Figura 1. Imatge de la Taula de treball a les instal·lacions de Colgeocat.
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Els organismes participants i els seus representants van ser els que es relacionen a continuació:
Observatori  del  Georisc del  Colgeocat:  Sr.  Ramon Pérez,  Sr.  Xavier  Cuello,  Sr.  Joan Escuer,  Sr.  J.M.
Vilaplana.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Sr. Pere Buixò
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Sra. Montse Roman
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Sra. Eugènia Àlvarez
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Sr. Josep Comelles
Consorcio de Compensación de Seguros. Sr. Alejandro E. Luján
Fundació RACC. Sr. Martí Massot
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Sr. Àlvar Garola
Sr. Eduard de Ribot, Jurista, especialista en dret ambiental

L’objecte  d’aquesta  taula  de  treball  era  recollir  les  diferents  opinions  dels  representants  dels
organismes  participants.   Es  pretenia  iniciar  un  procés  de  reflexió  que  hauria  de  culminar  en  la
redacció  d’un  document  de  síntesi.  Un  document  que  ha  de  servir  per  donar  2  fotografies:  el
reconeixement del problema i les recomanacions que es poden traslladar al Govern i a la societat civil.

Amb les informacions recollides a la taula de treball,  ja  s’apuntaven unes primeres consideracions
rellevants: 

a) Que es detectava una augment notable de les incidències i de l’accidentabilitat en relació
a les esllavissades que afectaven a la xarxa viària i ferroviària de  Catalunya en aquests
darrers anys.

b) Que els  diferents  operadors  estaven interessats  en el  tema i  que tenien enfocaments
diferents de la problemàtica en funció de la seva especificitat.

c) Que seria desitjable una millora en la coordinació entre tots els operadors que gestionen
les infraestructures viàries i ferroviàries de Catalunya de cara a tenir una base de dades
unificada sobre les incidències relacionades amb els esllavissaments i despreniments que
afecten a la xarxa.

d) Que resulta indispensable determinar els  punts  crítics  del  territori  on la  xarxa viària  i
ferroviària està exposada a aquests fenòmens per tal de prendre decisions encertades en
les polítiques de mitigació del risc.

e) Que ens mancava l’opinió dels operadors de les carreteres de l’Estat així com de Renfe i
Adif, i de les Diputacions que gestionen les carreteres locals que no van poder assistir a la
taula.

Activitats d’opinió de l’Observatori GR als mitjans:
En aquest àmbit cal destacar les intervencions realitzades per membres de l’Observatori GR en relació
als  diferents  esdeveniments  d’esllavissades  ocorregudes  durant  el  període  crític  del  2018.  En  el
següent enllaç es poden visualitzar un recull  de notícies, notes de premsa i intervencions en mitjans
sobre de les esllavissades i despreniments durant aquest període de 2018. (Vegeu web Observatori).

Petició a la Divisió de Trànsit de Mossos d’Esquadra

El 24 d’abril de 2018 es va realitzar una reunió amb el Cos de Mossos d’Esquadra (CME). En la reunió
amb els responsables de la Divisió de Trànsit, se’ls va presentar els objectius del projecte en curs per
part de l’Observatori GR i se’ls va demanar quin recull de dades feien sobre incidències relacionades 
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amb esllavissades i caigudes de pedres. Se’ls va sol·licitar les dades d’incidències relacionades amb
esllavissades i despreniments a les carreteres. La informació va ser rebuda poques setmanes després.

Petició al Servei Català del Trànsit (SCT)

En  paral·lel,  l’Observatori  GR  també  va  sol·licitar  al  Servei  Català  del  Trànsit  (SCT)  les  dades
d’incidències relacionades amb esllavissades i despreniments a les carreteres. La informació va ser
rebuda poques setmanes després.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

El 3 de desembre de 2018 va tenir lloc una reunió de treball entre representants de l’Observatori GR i
l’equip de direcció de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a la seva seu. L’ICGC és l’organisme
responsable per llei d’identificació i avaluació dels riscos geològics a Catalunya. L’Observatori va voler
posar la  seva opinió en consideració de l’ICGC. L’Observatori  GR creu que l’ICGC ha d’organitzar i
gestionar totes les dades relacionades amb esllavissades i despreniments a Catalunya. Actualment el
ICGC té la  base de dades  Lliscat que inclou un gran nombre d’esllavissades històriques,  recents  i
actuals a Catalunya. Caldria actualitzar-la,  complementar-la i  aprofitar la informació de  Lliscat que
tenen implementada en el sistema d’informació de riscos geològics. Caldria la integració de noves
dades que l’Observatori està recollint via SCT i CME i d’altres operadors que aportin dades com FGC,
ADIF,  Carreteras  del  Estado,  Carreteres  de  les  Diputacions,  etc.  També  és  imprescindible  fer  una
proposta d’elaboració de guies de camp bàsiques, tipus “check list”, per la identificació de talussos i
vessants inestables (existeix actualment un protocol per els agents rurals, que hauria de transcendir a
CME i altres organismes). 
Hom creu  que cal  un  tractament  integrat,  centralitzat  i  públic  de  totes  les  dades  que hauria  de
gestionar l’ICGC. Només així és possible obtenir una fotografia, el més real possible, de l’estat de les
esllavissades a Catalunya. A partir d’aquí es podran fer anàlisis acurades de la perillositat i del risc
necessàries per implementar unes bones estratègies de mitigació.

Grup de Recerca en Riscos Naturals (RISKNAT) de la Universitat de Barcelona

Al gener de 2019, es va fer  un acord de cessió de les dades de les que disposava l’Observatori GR
(amb el permís pertinent dels organismes SCT i CME) al Grup de Recerca en Riscos Naturals (RISKNAT)
de  la  Universitat  de  Barcelona  per  a  la  realització  d’un  treball  acadèmic  de  recerca  sobre  les
esllavissades i els despreniments a Catalunya durant el 2018. Aquest Treball Final de Grau de Geologia
va ser realitzat per la Sra. Laura Fiol i va ser dirigit per la Dra. Marta Guinau i pel Sr. Xabier Blanch (*).

________________________________________________________________________________
(*) Fiol, Laura (2018 – 2019). Anàlisi de l’excepcional ocurrència d’inestabilitats del terreny a Catalunya l’any 2018. Treball Final
de Grau de Geologia, Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona. 49pp, 3 annexos.
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Resultats

Uns primers resultats provisionals del treball es van presentar al Consell Rector de l’Observatori GR
per part de RISKNAT al setembre de 2020. La memòria final i els resultats definitius del treball de
recerca que porta per títol “Anàlisi de l’excepcional ocurrència d’inestabilitats del terreny a Catalunya
l’any 2018”, van ser posats a disposició de l’Observatori GR l’abril de 2021. El treball analitza dades
provinents  de  la  Divisió  de  Trànsit  dels  Mossos  d’Esquadra  i  del  Servei  Català  del  Trànsit
(subministrades per l’Observatori), de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat i de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Les dades del CME i del SCT, juntament amb les de l’ICGC i de de la Direcció General d’infraestructures
i  de  la  Direcció  General  d’infraestructures,  van  permetre  quantificar  les  esllavissades  que  havien
afectat a la xarxa viària (Fig. 2). 

Figura 2.  Inestabilitats  de vessant i  talussos enregistrats  per  diferents organismes (CME, SCT, ICGC,  DGIM) i
Trànsit des de l’any 2015 fins al 2018. Font: Fiol (2019)

L’any 2018, degut a les condicions pluviomètriques, va ser un any especialment crític amb nombroses
incidències a les carreteres. Les esllavissades que es van produir el 2018 van afectar en gran part a la
xarxa  viària  de  Catalunya.  Es  van  inventariar  2625  moviments  de  vessant  (esllavissaments  i
despreniments), dels quals es van poder situar 2.383. D’aquesta quantitat, 2183 (92%), en concret,
van afectar a la xarxa viària.  A la figura 3 hom pot observar la gran exposició de les carreteres a
aquestes inestabilitats.
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Figura 3. Distribució dels esdeveniments ocorreguts l’any 2018 a Catalunya dividits en dos categories de colors
en funció de si afecten o no a la xarxa viària de Catalunya. De fons, s’ha utilitzat el model d’ombres a partir del
MDT de 15 m de l’ICGC. Font: Fiol (2019).

Amb el recull  de més dades rebudes de diverses administracions i organismes i, amb el treball  de
recerca  aportat  per  membres  del  Grup  RISKNAT  de  la  UB  (Anàlisi  de  l’excepcional  ocurrència
d’inestabilitats del terreny a Catalunya l’any 2018, hom pot fer les següents consideracions:

 S’observen  coincidències,  diferències  i  complementarietats  entre  els  diferents  orígens  de
dades dels diferents organismes.

 Es constata que la informació recollida per les diferents institucions no presenta un format
unificat.

 A Catalunya, es van quantificar 2.625 esdeveniments (esllavissades) durant el 2018, dels quals
més del 75% van generar afectacions a la xarxa viària (Fig.4).

 152 esdeveniments es van produir el 15 d’abril de 2018, dia de pluviometria màxima..
 Una part significativa dels esdeveniments a la xarxa viària es van produir en talussos antròpics

(desmunts, terrabuits de carreteres i ferrocarrils).
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 Aquests moviments de vessants van produir 4 víctimes mortals (1 en un tren de Rodalies i 3
en diverses carreteres), 6 ferits greus i 50 ferits lleus.

 En quant a la disposició temporal d’aquests fenòmens, s’ha pogut determinar que, a grans
trets, concorda amb la distribució de les precipitacions al llarg de l’any, de manera que es pot
afirmar que les pluges intenses són un detonant per a l’activació de moviments de massa.

 S’estableixen una sèrie de punts/trams crítics a la xarxa viària que es poden visualitzar en un
mapa (Fig. 5).

Figura 4.Distribució física dels  diferents esdeveniments produïts  l’any 2018.  Al  fons mapa de comarques de
Catalunya de la Base Municipal de l’ICGC. Font: Fiol, (2019).

A continuació, es mostra un mapa on es pot observar la densitat d’esllavissades en la xarxa viària de
Catalunya que es produïren durant el 2018.
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Figura 5. Mapa de la xarxa viària de Catalunya on es pot observar la relació entre la densitat de punts amb
esllavissades i la xarxa viària catalana, l’any 2018. De fons, s’ha utilitzat el model d’ombres a partir del MDT de 15
m de l’ICGC. Font: Fiol, (2019).

Consideracions Finals i Proposta
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Amb totes les dades de les quals ha disposat l’Observatori GR fins a dia d’avui, i tenint en compte que
no són completes, ni quantitativament ni qualitativament, cal indicar que l’anàlisi del risc associat a
aquests  fenòmens  (esllavissaments  i  despreniments)  que  afecten  a  la  xarxa  viària  i  ferroviària  és
parcial i incompleta, per tant és millorable. Això no vol dir que no tingui utilitat i que no se’n puguin
treure unes conclusions.

Si  que ens permet tenir  una imatge a gran escala de la  distribució d’aquesta  problemàtica  en el
conjunt del territori. Si que ens ha permès veure en quins trams de la xarxa viària de Catalunya es
concentra  un major  número de  fenòmens  i,  per  tant,  presenten  una major  susceptibilitat  d’estar
exposats a esllavissades (fig. 5).

Per  tant,  queda  ben  palès  l’impacte  i  els  danys  potencials  (accidentabilitat  i  danys  a  les
infraestructures) que aquests fenòmens produeixen.

En conseqüència, de cara a millorar la gestió i mitigació del risc d’esllavissaments i despreniments a la
xarxa viària de Catalunya creiem necessari fer la següent proposta de:

Pla  Especial  de  Prevenció  i  Protecció  de  la  xarxa  viària  i  ferroviària  exposada  a  les  esllavissades
(esllavissaments del terreny i despreniments de roques).

Justificació
Hi ha gran quantitat de punts i zones susceptibles de patir esllavissades en molts indrets del territori
català. Hi ha moltes esllavissades reportades en diferents llocs i en diferents moments. La xarxa viària i
ferroviària està exposada a esllavissades en vessants naturals en alguns dels seus trams, però també
està exposada a esllavissades produïdes pel trencament dels talussos que dominen carreteres i vies de
tren. Aquests darrers anys hi ha hagut un increment de l’accidentabilitat degut a aquests fenòmens
(amb un pic el 2018).
Les carreteres tenen diferent titularitat pública i,  per tant,  diferents organismes que les gestionen
(Estat, Generalitat, Diputacions i altres entitats locals. La xarxa ferroviària també, segons el cas, pot
tenir  diferent  titularitat  (Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias (ADIF)  i  Ferrocarrils  de  la
Generalitat de Catalunya (FGC)). El tema de la seguretat (estabilitat) en talussos que afecten les vies té
diferents tractaments segons la tipologia de la via i de l’organisme responsable. 
Tot això genera una gran complexitat en la tipologia de les dades existents sobre aquesta casuística i
dificulta enormement l’anàlisi i la gestió del risc.

Accions bàsiques
En conseqüència, les  accions bàsiques que hauria de contenir el  Pla Especial de cara a analitzar el
problema i poder actuar per mitigar el risc es podrien resumir en:

- Fer partícips del Pla a totes les administracions i organismes afectats que tenen competències en la
xarxa viària i ferroviària de Catalunya..

- Realitzar un inventari unificat de totes les esllavissades i punts amb inestabilitats del terreny. Agrupar
la seva gestió en una base de dades des d’una única institució o organisme que hauria de ser l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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- Fer un catàleg de casuístiques a partir de la caracterització d’escenaris de risc amb problemàtiques
específiques. A partir de l’inventari complet, integrat en una base de dades, es podria generar una
“fotografia” del problema a nivell de país que permetria caracteritzar i diagnosticar problemàtiques.

-  Prioritzar  punts  o  trams  de  la  xarxa,  de  carreteres  i  de  ferrocarrils,  per  a  decidir  un  calendari
seqüencial d’actuacions de prevenció i defensa amb la seva corresponent partida pressupostària. La
classificació dels  trams problemàtics  de cara a  les  prioritats  d’actuació,  s’haurien de sustentar  en
criteris de perillositat i/o exposició al risc.

Barcelona, 28 de juny 2021
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