
ACTA REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE L’OBSERVATORI DEL GEORISC 

13 D’OCTUBRE DE 2021 

DATA: Dimecres 13 d’octubre de 2021
HORA: Convocatòria 16.30 h
LLOC: Presencial COLGEOCAT   PLANTA 5 | AULA 3

Assistents presencials: Ramon Pérez, Vinyet Solà, Nué Vilaplana, Xavier Cuello, Elena Esplandiu.
Assistents online: Joan Escuer, Alvaro Arasa.

ORDRE DEL DIA

1.- Justificació i presentació de la reunió.

L’objectiu de la reunió és parlar sobre l’urbanisme exposat a les inundacions. L’any 2008 segons 
l’informe RISKCAT el 15% (35,000 ha de sòl urbanitzat) del sòl urbanitzat consolidat es troba en zones 
inundables. Seria interessant veure com es poden actualitzar aquestes dades. 

En la reunió d’avui voldríem, sobretot, centrar les reflexions  sobre les zones exposades a les 
inundacions i la seva vulnerabilitat i no tant discutir sobre la perillositat de les inundacions (que es pot 
deixar per una altra ocasió). Voldríem doncs, fer una pluja d’idees entre tots.

Com a informació complementària es comenten unes converses entre en Nué i El Diario.es 
mantingudes fa poc. En Nué els passa informació sobre les bases de dades del Ministerio i de l’ACA 
sobre cartografia de zones inundables. El periodista de El Diario.es comenta que pretén fer un 
encreuament de les dades de les zones inundables i el sòl urbà de tot espanya. 

2.- Informació i reflexions sobre la visita a l'illa de La Palma, per Ramón Pérez. 

Gestionar el risc volcànic és molt complicat, hi ha tres factors totalment diferents a tenir en compte 
quan es produeix una erupció volcànica; la lava, els piroclastos i els gasos. 
Fer una planificació  urbanística és molt complicada igual que fer una bona gestió amb plans 
d’emergència. S’ha de tenir en compte que allà s’ha de conviure amb el risc. El risc químic associat no 
està del tot controlat.  

Diàriament es fan córrer models amb el Mare Nostrum, del Centre de Càlcul de la UPC, per intentar 
predir la direcció de les colades de lava a diari i també la direcció de dispersió de les cendres. 

El pla de protecció civil de risc volcànic de les Canàries és el PEVOLCA.

Opinió del Nué: La tipologia de la construcció i la densitat de les construccions ha de canviar, han 
d’aprofitar aquesta situació de vulcanisme per aprendre a gestionar les pròximes emergències 
volcàniques i canviar la forma d’urbanitzar. 
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3.- Problemàtica de la inundabilitat de les zones inundables amb urbanisme consolidat; idees sobre la
seva gestió. Per Nué Vilaplana.  

En el llibre Natura: Ús o Abús (2018-2019) de l’IEC, en concret, al capítol «Els Georiscos», escrit per en 
Vilaplana, on es parla dels riscos geològics als Països Catalans i la seva gestió, es va proposar una Pla 
especial de protecció de les zones inundables.

Per tal de veure la magnitud i l’amplitud geogràfica del risc d’inundació a Catalunya, és mostren els 
següents mapes de risc d’inundació per municipis de Catalunya, extrets del Pla INUNCAT, que ens 
ofereixen una fotografia general de la problemàtica de les inundacions:
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Informacions generals

Hi ha legislació que regula urbanisme i el planejament territorial considerant les inundacions:

Catalunya: Llei d’urbanisme i el seu reglament 2002 i 2006 respectivament. El 2010 es van refondre. Es 
prohibeix la construcció en zones exposades als riscos naturals. I fa especial menció al risc natural més 
incident: les inundacions.

Espanya: Llei del sòl del 2008 és la que parla sobre les inundacions i territori. Els terrenys de zona 
inundable es preserva com a sòl rural. 

Degut a la Directiva EU del 2007 sobre Inundacions, l’Estat Espanyol disposa actualment de les 
cartografies oficials (normatives) de perillositat i de risc d’inundació. Les cartografies de zones 
inundables de perillositat i risc reglamentàries constitueixen el Sistema Nacional de Zonas Inundables, i 
es poden visualitzar i consultar al següent Visor del Ministerio de la Trancisión Ecológica y del Reto 
Demográfico : https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/
Inclou les zones inundables fluvials i les costaneres (per acció marina).
L’ACA ha aportat la cartografia d’Espais Inundables de les Conques Internes de Catalunya, que també es
pot consultar en el seu Visor Cartogràfic: https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html

Algunes mancances o febleses

Aquestes cartografies estan fetes amb modelització hidràulica, però en “alguns casos” diuen que també
consideren les inundacions històriques i la geomorfologia.
En tot cas la cartografia d’ inundabilitat per torrents de muntanya i de rieres litorals, no està 
modelitzada en la seva totalitat perquè els models no incorporen ni corrents d’arrossegalls (debris 
flow), ni transport de flotants. En alguns casos es cartografia amb criteris geomorfològics els cons de 
dejecció.

Tenint en compte que existeixen els mapes normatius d’inundabilitat i, donant-los com a vàlids, 
hauríem de pensar que no s’ha urbanitzat més en zones inundables després de promulgar les lleis. Però
l’urbanisme consolidat i altres usos molt vulnerables com els dels càmpings que ja existien abans de 
l’entrada en vigor de les lleis actuals són els principals problemes. No s’ha fet, que jo conegui, cap 
iniciativa de protecció eficaç en zones inundables amb urbanisme consolidat.

Seria interessant, potser en un altre moment, veure si hi ha inconsistències en els mapes de risc 
d’inundacions de les diferents administracions. 

PROPOSTES PER VERTEBRAR UN POSSIBLE PLA ESPECIAL DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE LES ZONES 
INUNDABLES, on l’urbanisme ja està consolidat:

 Considerar quan sigui possible la recuperació de les zones d’espais inundables per laminar les 
crescudes dels rius ( per exemple en zones agrícoles).

 Millorar els procediments d’informació a la població amb mètodes participatius i implementar i
fer complir els plans de Protecció Civil (INUNCAT) en l’àmbit local (PAM = plans d’actuació 
municipal). 
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 Reubicar en zones segures determinades instal·lacions molt vulnerables (escoles, residències 
d’avis, llars d’infants, hospitals, càmpings, etc.).

 Reubicar/protegir determinades instal·lacions sensibles a la contaminació d’aigües i sòls que 
puguin afectar el medi ambient en cas d’inundació.

 Fer permutes d’usos de locals i d’habitatges situats en zones inundables. No permetre habitat-
ges ni activitats altament vulnerables o sensibles situades a la planta baixa ni en soterranis si es
troben en zones inundables de perillositat alta i molt alta .

 Per tal que els punts anteriors puguin ser socialment acceptats, cal iniciar un procés de concer-
tació social amb tots els actors de cada població o barri afectat per inundacions ( Alcalde, tèc-
nics, representants veïnals, associacions, sindicats...), per tal de consensuar els procediments i 
fer acceptables les accions i les actuacions preventives.

4.- Torn d'intervencions dels membres del Consell (opinions, aportacions, reflexions) sobre el tema 
del punt 3, Gestió del risc d’inundació i l’urbanisme.

Joan: Aplicar les 5 etapes en la gestió dels riscos d’inundació: 1. Avaluar el risc, 2. eludir el risc, prohibir 
la construcció o reubicar, 3. substitució, canviar l’ús d’un edifici, 4. Control, implementar defenses, 
dissenys apropiats d’enginyeria, gestió de preses i 5. Mitigació, implementar mesures de resistència i 
resiliència.    

Alvaro: Comenta  lel tema de la moratòria de construccions per la pujada del nivell del mar. El tema de 
la inundació costanera és un tema a tractar.  

Ramon: Contactar amb els alcaldes dels municipis de la costa que van tenir afectacions amb les 
inundacions de la costa. El Nué comenta que hi ha una agrupació d’uns 17 municipis del Garraf al 
Vendrell. 
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Xavier: Fer una jornades xerrades online. Per la conselleria. La informació a de ser accessible i 
interpretable per gent que no tingui coneixements del tema i al ciutadà. Veure quines escletxes legals 
permeten saltar-se les normes. Contactar amb algun advocat per saber quina és la realitat ara mateix 
del tema inundacions, per exemple Eduard de Ribot. 

Alvaro: Fer arribar als ajuntaments una carta informativa o donant suport o propostes als consells 
comarcals.

5.- Recull d'acords i conclusions. 

Algunes idees que donem provisionalment, abans de prendre decisions més concretes i executives:
Objectiu principal parlar amb el conseller i les diputacions. 
Fer una diagnosi de la situació actual i donar propostes molt concretes i realitzables.
A mí (Nué) m’agradaria saber la vostra opinió sobre la meva proposta concreta ( que es pot i s’ha de
desenvolupar molt més) del Pla Especial de Protecció de les Zones Inundables on l’urbanisme ja està
consolidat. No cal ara mateix, potser podríem centrar i discutir aquest tema en una altra trobada més
específica.
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