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1. INTRODUCCIÓ 
 
Les inundacions constitueixen el risc natural més comú del planeta, ja que pocs territoris 
n’estan exempts. Encara que són molt temudes per la societat, cal matisar que es tracta 
d’un fenomen natural inevitable per al correcte funcionament dels rius. Una inundació és 
un procés natural en el règim hidrològic d’un riu, on se succeeixen períodes d’aigües 
altes, amb crescudes i inundacions, i períodes d’aigües baixes, amb estiatges. Cal precisar, 
però, que els mots crescuda i inundació no són sinònims. Una crescuda o revinguda és 
un increment de cabal d’un riu que respon a una causa física (precipitació, desgel, ruptura 
d’una presa, etc.). Una inundació es produeix quan un riu ix de mare i ocupa espais que 
habitualment estan lliures de l’aigua. Per tant, la inundació exigeix la superació dels 
marges del riu i el negament d’espais que habitualment estan secs. Així, doncs, qualsevol 
inundació implica una crescuda, però una revinguda no ha de provocar necessàriament 
una inundació. 
 
Les inundacions es produeixen quan el flux supera la capacitat d’evacuació de la llera i 
ocupa la plana inundable, que, com el seu propi nom indica, ha estat construïda durant 
milers o milions d’anys per esdeveniments successius que han deixat capes de sediments 
que han reblert la plana. Des d’aquest punt de vista, les inundacions no s’han de veure 
com una cosa perversa per se que cal combatre, ja que la seua desaparició provocaria 
necessàriament la destrucció de l’espai inundable a llarg termini. Un exemple 
paradigmàtic és la vall del Nil, on la construcció de la presa d’Assuan ha reduït les 
inundacions a Egipte, la qual cosa ha comportat greus problemes de fertilitat de les terres, 
entre altres efectes perniciosos. 
 
El medi mediterrani és un espai solcat per dos tipus de rius: els al·lòctons i els autòctons. 
Els primers, encara que desguassen a la Mediterrània, naixen fora de l’àmbit climàtic 
mediterrani i, com que tenen conques grans, estan sotmesos a climes diversos. Són rius 
perennes i les seues revingudes responen a pluges de diferent tipus, però també al desglaç 
primaveral. Produeixen hidrogrames amb un temps de base i corbes d’ascens llargs, 
mentre que el temps de retard pot ser de dies i setmanes. Malgrat que poden presentar 
cabals de punta molt elevats, el capteniment de les revingudes i inundacions és previsible 
i possible. Seria el cas de l’Ebre. 
 
Els rius autòctons tenen conques petites desenvolupades en l’àmbit climàtic mediterrani. 
Solen ser rius efímers o semipermanents, tenen traçats curts i forts pendents i generen 
crescudes sobtades o flash flood. Les seues revingudes són provocades per pluges intenses 



i de vegades voluminoses, que generen hidrogrames amb un temps de base de dies, corbes 
d’ascens molt empinades, cabals de punta molt elevats i temps de retard d’hores o minuts. 
Aquesta característica darrera fa que la gestió d’aquestes revingudes siga impossible, atès 
que no es pot fer prevenció en un temps tan curt. 
 
En aquesta comunicació ens referirem a aquest tipus de revingudes sobtades, que són les 
més freqüents i afecten la major part de la façana mediterrània de la península Ibèrica. A 
més a més, els rius efímers continuen provocant morts cada any, mentre que els rius 
perennes des dels anys setanta del segle XX no provoquen víctimes mortals a Espanya. 
Com a exemples més significatius, es poden mencionar les inundacions del Vallès de 
1962, amb 794 morts i 593 milions d’euros de pèrdues (valor de 2013), les inundacions 
de Múrcia i Almeria de 1973 (250 morts i 85,8 milions de pèrdues) o Biescas de 1996 (87 
morts i 48 milions de pèrdues) (Olcina et al., 2016). 
 
Les característiques físiques del territori i les peculiaritats climàtiques fan que tota la 
conca mediterrània siga un espai propens a les inundacions sobtades, que en el cas de la 
península Ibèrica es concentren sobretot a la façana mediterrània, els Pirineus i el País 
Basc. 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES QUE AFAVOREIXEN LES 
REVINGUDES 
 
Els mecanismes que generen les pluges més abundants són les denominades situacions 
de baixa freda i les tempestes d’estiu.  
 
Les baixes fredes requereixen una situació sinòptica amb els elements següents: 
— Ondulació del corrent en doll en altura que envia aire fred a latituds baixes. 
— Forts gradients tèrmics verticals, entre la superfície i l’aire fred en altura. 
— Forts gradients tèrmics horitzontals, és a dir, entre la mar i la terra.  
— Una baixa en superfície, situada sobre el Magrib, en el cas del País Valencià, o sobre 

les Balears, en el cas de Catalunya.  
 
El resultat són unes pluges molt intenses (de vegades superiors a 120 mm/hora) que els 
sòls no poden absorbir. Es produeixen a la tardor, entre setembre i novembre, quan les 
diferències tèrmiques entre la mar i la terra són màximes. A més, hi ha un segon pic a la 
primavera. Les tempestes d’estiu també generen pluges molt intenses, de curta durada i 
escàs volum. 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE LES CONQUES FLUVIALS 
MEDITERRÀNIES 
 
La conca mediterrània està envoltada de serralades alpines que descriuen un arc 
muntanyós, plegat i fracturat en graderia en direcció a la costa. Sovint, una escassa 
distància separa les crestes de la mar, fet que deriva en conques de grans pendents, amb 
capçaleres que es desenvolupen en els vigorosos relleus alpins. Les conques baixes, per 
la seua banda, solen ocupar les planes costaneres, formades per blocs tectònics fracturats, 
enfonsats i reblerts de materials del Terciari i del Quaternari.  
 



Els caixers dels rius tenen forts pendents a conseqüència de la proximitat dels relleus a la 
mar. Les lleres, a les conques baixes, desenvolupen caixers de tipus braided, amplis i 
pedregosos, amb fortes minves de cabal degut a les pèrdues de transmissió. 
 
Des del punt de vista hidrològic, les capçaleres configuren la topografia més favorable 
per als processos de translació de crescudes en detriment dels d’emmagatzematge. Per 
contra, les planes costaneres són propenses a una forta laminació de les crescudes a causa 
de la disminució del pendent, la qual cosa incrementa la probabilitat de desbordament. 
 
La disposició dels susdits relleus és determinant no solament per a la mateixa gènesi de 
la revinguda, sinó també per al desenvolupament de la inestabilitat atmosfèrica que 
provoca les pluges extremes (Mateu, 1989) mitjançant l’efecte de reforçament orogràfic. 
 
Un altre aspecte important és la litologia dominant, fonamentalment calcària, encara que 
també hi ha margues i argiles. El substrat calcari, amb un alt nivell de fracturació, 
fissuració i carstificació, afavoreix els processos d’infiltració i percolació de l’aigua de 
pluja, la qual cosa fa desaparèixer l’aigua superficial i facilita el desenvolupament 
d’importants sistemes aqüífers càrstics en profunditat, desconnectats de les lleres. En 
conseqüència, es produeixen una gran quantitat de pèrdues de cabal cap a conductes 
subterranis i una circulació superficial intermitent que depèn, gairebé en exclusiva, de 
l’aigua de pluja (Camarasa i Segura, 2001). 
 
A tot això s’ha d’afegir la intensa i antiga ocupació antròpica del territori, que ha provocat 
una forta decapitació dels horitzons edàfics i l’escassa coberta vegetal, especialment a les 
zones més àrides, factors que contribueixen a generar hidrogrames molt apuntats. 
 
 
4. ELS ESPAIS INUNDABLES 
 
El model tradicional de torrent divideix la conca en tres parts: la capçalera, on es genera 
el cabal i el sediment; la conca mitjana, per on es transporten els materials, i la conca 
baixa, on es dipositen. Les tres formes més habituals de sedimentació són els ventalls 
al·luvials, les planes d’inundació i els deltes. 
 
Els ventalls al·luvials són les formes generades pels rius efímers i, per tant, els més 
habituals a les planes costaneres mediterrànies. Es tracta de dipòsits en forma de con que 
es formen al peu dels relleus, quan els rius braided es veuen obligats a deixar la càrrega 
en disminuir el pendent, eixamplar el caixer i perdre el cabal en arribar a la plana. La 
secció transversal és convexa a causa de la migració dels caixers que es mouen 
lateralment, se’n creen de nous i s’abandonen els vells quan el pendent no és favorable, 
amb la qual cosa queden, per tant, molts de paleocaixers (Segura, 1990). 
 
Entre els ventalls al·luvials i/o les planes d’inundació és freqüent que es formen albuferes. 
Es tracta d’antics golfs marins situats entre dues prominències (ventalls, planes al·luvials, 
caps, etc.) sobre les quals es recolza un cordó, o restinga, que acaba tancant el golf i aïllant 
un llac salí que evoluciona cap a un altre d’aigua dolça, alimentat pels aqüífers i per les 
aportacions dels rius. Amb el pas del temps, la suma de processos naturals i antròpics 
comporta el rebliment de l’albufera i la conversió en marjals, marenys, maresmes, etc. 
(Rosselló, 1993). 
 



 
4.1. ELS MECANISMES D’INUNDACIÓ ALS VENTALLS AL·LUVIALS 
 
La topografia de les formes inundables acaba marcant la direcció dels fluxos: les aigües 
desbordades es mouen des de les zones convexes (ventalls al·luvials) a les zones còncaves 
(albuferes, marjals, paleocaixers, etc.). En general, les zones inundables solen ser les més 
deprimides topogràficament, encara que el seu origen pot ser molt divers, de manera que 
els processos d’inundació i la durada de l’entollament varien substancialment. Les zones 
d’especial perill d’inundació als ventalls al·luvials s’associen a les formes i els processos 
següents (fig. 1) (Segura, 2003):  
 
— La desaparició de caixers (fig.1, número 4), provocada per canvis de la geometria 

hidràulica o del nivell de base. S’associa a la disminució del gradient o a les pèrdues 
de cabal que provoquen una reducció de la velocitat, de manera que el riu es veu 
obligat a dipositar els seus propis sediments. Aquest fenomen se sol produir al peu 
dels relleus. L’esvaniment de la llera no implica la desaparició del cabal, de manera 
que més avall d’aquest punt el risc d’inundació per fluxos concentrats de gran energia 
és elevat. D’altra banda, el dipòsit de sediments de calibre gros afegeix perillositat a 
aquests punts. 

 
En altres casos, la desaparició del caixer està relacionada amb canvis del nivell de 
base. És el cas dels barrancs que en arribar a les marjals perden el caixer. Això és 
degut al fet que la cara interna de les marjals dibuixa línies de costa antigues que 
marcaven el nivell de base dels barrancs. Normalment són barrancs de conques 
petites que no han estat capaços d’ajustar el perfil al nivell de la mar actual. Per aquest 
motiu, desguassen a la marjal i provoquen inundacions. 

 
— Els paleocaixers (fig. 1, número 3), que són les lleres abandonades pel riu, un 

fenomen recurrent als ventalls al·luvials a conseqüència de les avulsions. El risc 
d’aquest tipus de processos és triple: d’una banda, la impredictibilitat de la 
localització del nou llit; de l’altra, la possibilitat que el riu torne a ocupar el caixer 
vell en alguna revinguda, i, finalment, la no percepció del paleollit com un espai de 
pas de les aigües. El funcionament dels paleocaixers en moments de revinguda és 
complex i depèn molt de l’evolució i posició dins del ventall al·luvial. Si la llera 
principal s’ha encaixat, els paleollits poden quedar penjats, de manera que la 
connexió en moments de revinguda es limitarà únicament a grans cabals. En altres 
casos, quan no hi ha connexió entre els dos caixers, el paleocanal actuarà com a 
col·lector de drenatge de les aigües de pluja del mateix ventall. 

 
En qualsevol cas, la perillositat d’aquests espais és alta perquè tenen un període de 
retorn d’activació molt elevat, cosa que en limita la percepció com a espais de risc, i 
normalment són ocupats per l’agricultura o fins i tot urbanitzats. Els processos que 
es poden donar en aquests espais són els propis d’un canal, de manera que l’energia 
i la velocitat de les aigües són elevades. 

 
— Els barrancs interconca (fig. 1, zona B), que drenen les aigües dels espais deprimits 

que es formen entre els ventalls al·luvials. Es reconeixen perquè naixen a la mateixa 
plana al·luvial. Són barrancs funcionals que recullen l’aigua de les planes i poden 
vehicular un cabal abundant. 

 



— Els punts de desbordament o trencs (fig. 1, número 1), són els indrets per on el riu 
ix de mare. Se solen localitzar a les corbes pronunciades, però també es poden trobar 
en altres bandes, com ara als àpexs dels ventalls. Es tracta de seccions dissimètriques, 
on un dels marges té menys alçària que l’altre i per on el riu desborda amb certa 
facilitat. La localització d’aquestes seccions permet definir el punt d’arrencada de 
possibles inundacions, encara que la seua perillositat està directament relacionada 
amb el cabal i l’encaixament del riu. Si els rius estan molt encaixats, els 
desbordaments afectaran les parts distals dels ventalls, on el riu perd profunditat, 
mentre que si no ho estan gaire, poden afectar fins i tot, les parts proximals. A més 
dels processos naturals, altres punts de desbordament són provocats per 
infraestructures mal dimensionades disposades transversalment a la llera, com passa 
de vegades amb els ponts. 

 
— Antigues albuferes (fig. 1), que se situen a les planes costaneres, adossades als 

ventalls, i que avui en dia han esdevingut marjals, aiguamolls, maresmes, marenys, 
etc., que són espais inundables per definició. En tractar-se d’espais deprimits, situats 
al nivell de la mar i tancats per una restinga que és més alta, arrepleguen l’aigua de 
les pluges, dels rius que les envolten i de les ones que travessen les restingues. A 
més, l’ascens del nivell freàtic augmenta els cabals de les deus de la mateixa marjal. 
Per tot això, el perill més gran d’aquestes zones és el calat i la persistència de 
l’entollament, més que la virulència de la inundació. 

 

 
 
Figura 1. Model d’inundacions als ventalls de les planes costaneres. A) Zones convexes: ventalls al·luvials. 
B) Zones deprimides: depressions intercoconca. C) Zones deprimides: marjals. 1. Punts d’intersecció. 2. 
Corbes i eixamplaments. 3. Paleocaixers. 4. Ventalls immadurs que voregen les marjals. 
 
 
5. LES MODIFICACIONS ANTRÒPIQUES DE LES REVINGUDES I 
INUNDACIONS 
 
Els sistemes fluvials han patit des de fa segles diverses alteracions antròpiques que han 
afectat les conques (impactes indirectes) i els caixers (impactes directes). Entre les 
primeres cal anomenar els canvis d’usos del sòl, i entre les segones, les canalitzacions i 
l’ocupació de l’espai inundable. 



 
Entre els canvis d’usos més significatius, podem assenyalar la urbanització. Els efectes 
d’aquest fenomen sobre les conques han estat investigats des de fa dècades i són molt 
coneguts: en les primeres etapes, s’incrementa la càrrega sedimentària; en les etapes 
avançades, es generen canvis dràstics en la hidrologia (increment de la correntia, augment 
del cabal de punta, disminució del temps de retard, augment de la freqüència i magnitud 
dels pics de revinguda, increment de la velocitat de les crescudes, etc.), i també 
disminueix la càrrega sedimentària. Aigües avall, de vegades es registra un increment del 
pendent de la llera, una erosió accelerada i fins i tot dipòsit de materials (Brierley i Fryirs, 
2005). 
 
Com és ben sabut, a partir de la segona meitat del segle XX es va produir a Espanya 
l’abandonament de les àrees rurals i el creixement descontrolat de les zones urbanes. 
Aquests canvis s’han pogut documentar en algunes conques del Maresme (taula 1) 
mitjançant un estudi diacrònic dels usos del sòl de les conques compreses entre la riera 
de Vilassar i la riera del Torrent del Correu (Romeu, 2015; Romeu i Segura, 2016). Per 
al conjunt de les conques estudiades, el 1956 els conreus ocupaven el 56,4 % de la 
superfície, amb 12.389 ha, xifra que es va reduir fins al 14,7 %, amb 3.245 ha, el 2012; és 
a dir, en els últims cinquanta-sis anys la superfície conreada s’ha reduït en un 73 %. En 
contraposició, la zona de bosc i matoll ha augmentat i ha ocupat antigues zones de conreu. 
El 1956 ocupava un 40,6 % de la superfície, amb 8.937 ha de bosc i 184 ha de matoll, i el 
2012 ocupa el 62,5 %, amb 11.694 ha de bosc i 2.254 ha de matoll; per tant, l’augment ha 
estat del 34,6 %. Sense cap dubte, el creixement de la superfície urbana és el més 
significatiu, ja que és el que més augmenta en termes relatius, el que més impacte causa 
sobre el medi i el que més importància té, perquè va lligat a l’increment de la població, i 
en conseqüència, de l’exposició. El 1956 la superfície urbana només era d’un 1,5 % de la 
zona d’estudi, amb 401 ha, i va anar creixent fins a les 3.962 ha el 2012; és a dir, el 17,5 % 
de l’àrea d’estudi. A més, caldria afegir-hi 531 ha més de xarxa viària, que el 1956 era 
poc significativa, mentre que el 2012 s’havia desenvolupat una xarxa de carreteres 
interurbanes, a més de l’autopista C-32 i la via del tren, que travessen tota la zona d’estudi 
en direcció SW-NE. 
 

Taula 1. Usos del sòl a les conques del Maresme 
 Conreu 

(%) 
Forestal 

(%) 
Matossar 

(%) 
Platja 
(%) 

Rambla 
(%) 

Urbà 
(%) 

Xarxa viària 
(%) 

Ús recreatiu 
(%) 

1956 56,4 40,6 0,4 0,7 0,4 1,5 0,0 0 

2012 14,7 52,4 10,1 0,7 0,4 17,5 2,4 1,8 
Font: Romeu, 2015. 
 
Però més enllà de les dades quantitatives, la urbanització ha implicat l’ocupació de l’espai 
inundable i fins i tot dels caixers. Hi ha una tendència històrica que porta les societats a 
buscar la proximitat de l’aigua i a colonitzar les valls fluvials. En les societats modernes 
se suposa que hi ha una tecnologia adequada per a la lluita contra les inundacions, però 
la veritat és que la complexitat i la variabilitat d’aquests esdeveniments en compliquen la 
gestió.  
 
A la zona mediterrània, sobretot, se segueix produint una concentració de la població i de 
les activitats agrícoles i industrials a les àrees fluvials i costaneres, de manera que 
augmenta la vulnerabilitat del sistema davant de les inundacions. Aquest procés ha estat 
progressiu, de manera que al començament de l’ocupació els nuclis de població queden 
protegits de les inundacions, però amb l’augment de la pressió demogràfica es van 



ocupant les zones inundables o fins i tot la mateixa llera, que s’incorpora a la trama 
urbana, especialment si els caixers són efímers (Segura, 2001 i 2006).  
 
A les ciutats mediterrànies, molt sovint s’observa que el nucli fundacional roman en un 
petit alter, amb pocs metres de desnivell sobre la plana, però suficients per a evitar la 
inundació. Bons exemples els tenim a la València romana, situada en una petita 
prominència que va quedar lliure de la inundació de 1957 (Portugués et al., 2016). A 
Barcelona, el Tàber estava lleugerament en alt i lliure de les aigües desbordades. Moltes 
vegades les fortificacions que envoltaven els nuclis urbans servien de protecció contra les 
aigües desbordades i en alguns casos fins i tot els fossars servien per a desviar els 
barrancs, com també passa en el cas de les fortificacions de Barcelona (Vila, 1983; Riba 
i Colombo, 2009). L’enderrocament de les muralles per als successius eixamples va 
suposar l’increment de les inundacions a les zones urbanes. Tanmateix, ha estat al llarg 
del segle XX, quan les transformacions urbanístiques lligades a l’èxode rural han provocat 
l’ocupació massiva fins i tot de les lleres, que s’han convertit en carrers. Uns bons 
exemples els tenim a Terrassa, on la riuada de 1962 va marcar els barrancs de la xarxa 
urbana (Santasusagna i Tort, 2015) i a Barcelona, on la xarxa urbana ha engolit més de 
setze barrancs (Vila, 1983) i ha deixat rastre en la toponímia (la Rambla, el carrer de la 
Riera Baixa). La pràctica s’ha generalitzat encara més a les planes costaneres durant 
l’expansió turística de les darreres dècades del segle XX. Els exemples els tenim per tot 
arreu, tant a Catalunya com al País Valencià. Un cas paradigmàtic és el barranc de la cala 
de Finestrat, amb una conca d’uns 10 km2, on el 1956 no hi havia ni un sol edifici, mentre 
que el 2007 el 35,5 % estava urbanitzat, xifra que no ha parat de créixer fins ara (fig. 2). 
La incorporació de la xarxa fluvial dendrítica a la trama urbana ha concentrat la correntia 
al passeig del barranc d’aquesta cala. La virulència de les revingudes s’ha accentuat i dos 
episodis, esdevinguts el 2011 i el 2016, van provocar dos morts i un mort, respectivament. 
No és un cas aïllat; es pot dir que és una constant en tota la façana mediterrània.  
 
Consubstancial amb el desenvolupament econòmic és la formació d’una xarxa viària. En 
molts de casos, el traçat de les vies de comunicació sobre les zones inundables modifica 
les inundacions i afecta els fluxos que circulen pel canal o els fluxos desbordats. L’efecte 
d’una infraestructura lineal en una zona inundable (carretera, autopista, sèquia, etc.) 
dependrà de la seua disposició en planta i en alçat, del cabal de la revinguda, de la forma 
de l’hidrograma i de la distància al caixer. En determinades circumstàncies, la 
infraestructura es pot convertir en una barrera al flux —tal com va esdevenir amb l’A-7, 
al seu pas per la Ribera del Xúquer en la riuada de 1982— o pot dirigir els fluxos 
desbordats cap a punts molt distants (especialment en les rotondes).  
 
 
6. EL RISC D’INUNDACIÓ 
 
A l’hora de valorar les inundacions, freqüentment s’utilitza el terme risc. Es defineix com 
la pèrdua esperada a conseqüència d’un perill (una inundació) sobre un bé que cal 
preservar (vides, béns econòmics o entorn natural). L’expressió matemàtica és: 
 
R = P × E × V; en què R = risc, P = perill, E = exposició i V = vulnerabilitat. 



 

Figura 2. El 1956 (esquerra) la conca del barranc de la cala Finestrat no estava urbanitzada i la xarxa de 
barranc estava íntegra. El 2007 (dreta) havia desaparegut i s’havia incorporat a la trama urbana.  
 
El perill s’avalua a partir de la freqüència dels esdeveniments. L’exposició és el conjunt 
de béns que s’han de preservar i que estan en perill de ser danyats (persones, 
infraestructures, habitatges, capacitats de producció i altres actius materials tangibles 
ubicats en zones propenses als riscs). La vulnerabilitat es refereix a les condicions 
determinades per factors o processos físics, socials, econòmics i ambientals que 
augmenten la susceptibilitat als impactes dels perills d’individus, comunitats, actius o 
sistemes (UNISDR, 2009). A més, la vulnerabilitat específica és el tant per u de pèrdua 
esperada d’un bé exposat, que s’expressa entre 0 per l’absència de danys i 1 per la pèrdua 
total. L’exposició no equival a la vulnerabilitat: es pot estar exposat i estar protegit per 
infraestructures (és a dir, no ser vulnerable), però per a ser vulnerable cal estar exposat. 
 
Els impactes econòmics de les inundacions han anat augmentant en les últimes dècades, 
fet que s’ha atribuït molt sovint al canvi climàtic. La preocupació per aquest problema ha 
obert en la societat una polèmica sobre la seua influència sobre les inundacions. Les 
dificultats d’oferir pronòstics fiables sobre el futur han portat el Grup Intergovernamental 
d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) a emetre cinc informes amb pronòstics diferents. Pel 
que fa a la zona mediterrània, la incertesa és gran, atès que el nostre clima és una transició 
entre els temperats i els tropicals.  
 
L’increment dels costos de les inundacions (és a dir, del risc) pot ser conseqüència de 
qualsevol dels factors que intervenen en el càlcul: el nombre i la magnitud 
d’esdeveniments (perill), l’exposició i la vulnerabilitat. Les investigacions recents al 
nostre territori han aclarit algunes d’aquestes qüestions. 



 
 
7. LA FREQÜÈNCIA DE LES INUNDACIONS 
 
L’anàlisi de notícies històriques sobre inundacions ha permès establir algunes pautes 
sobre el comportament d’aquest fenomen. Al llarg dels darrers segles, les conques 
mediterrànies han estat afectades per un gran nombre d’esdeveniments, encara que hi ha 
hagut una forta variabilitat temporal. Barrera-Escoda i Llasat (2015) han trobat set 
períodes de freqüència elevada de revingudes catastròfiques i extraordinàries a Catalunya, 
entre 1301 i 2012, associats a les oscil·lacions climàtiques següents: 1) 1325-1334 
(oscil·lació de l’edat mitjana), 2) 1541-1552 (oscil·lació del segle XVI), 3) 1591-1623 
(començament de l’oscil·lació de la petita edat del glaç), 4) 1725-1729 (oscil·lació de la 
Il·lustració), 5) 1761-1790 (oscil·lació de Maldà), 6) 1833-1871 (final de l’oscil·lació de 
la petita edat del glaç), i 7) 1895-1910 (oscil·lació modernista).  
 

 
Figura 3. Nombre d’inundacions a les conques del Maresme. Modificat de Romeu, 2015. 
 
A les rieres del Maresme, Romeu (2015) ha comptabilitzat les riuades esdevingudes entre 
1621 i 1990. Com mostra la figura 3, es detecten els màxims 5, 6 i 7. Posteriorment, al 
llarg del segle XX, les inundacions van disminuir als anys vint i als quaranta, es van 
incrementar altra vegada als cinquanta i als setanta, i van davallar novament fins al 
present.  
 
A la conca del Palància (fig. 4), no tenim un registre tan llarg en el temps, però els 
aforaments del segle XX mostren un gran contrast de freqüència de revingudes entre les 
dues primeres dècades del segle XX i la resta (Sanchis-Ibor i Segura-Beltran, 2017). La 
fase 7 (oscil·lació modernista) s’allarga en aquest riu fins als anys trenta, de manera que 
entre 1920 i 1930 es van produir vint-i-cinc revingudes, i entre 1912 i 1920 van ser disset; 
per contra, les dues dècades següents van tenir molt pocs episodis i la tendència es va 
mantenir en la resta del segle, malgrat que entre 1956 i 1977 hi va haver un període amb 
deu revingudes, tot i que el riu ja estava embassat.  
 



 
Figura 4. Nombre de revingudes produïdes al riu Palància, classificades segons el volum. Font: Sanchis-
Ibor i Segura-Beltran, 2017. 
 
A la vista de la nombrosa bibliografia existent, es pot afirmar que no hi ha cap tendència 
positiva que mostre un increment dels esdeveniments al llarg del segle XX. Tanmateix, sí 
que es pot afirmar que ha augmentat el valor de les pèrdues. 
 
 
8. L’EXPOSICIÓ I LA VULNERABILITAT  
 
Malgrat que no hi ha una tendència clara a l’augment de les inundacions en la zona 
mediterrània, sí que s’ha observat un increment en els costos dels danys que provoquen. 
A Espanya, el Consorcio de Compensación de Seguros és un organisme dependent del 
Ministeri d’Hisenda que s’encarrega de pagar indemnitzacions pels danys provocats per 
catàstrofes. En l’informe de 2016 (fig. 5), estableix que entre 1971 i 2016 s’han pagat 
5.817.970.074 euros en indemnitzacions (valor de 2016) i hi ha una tendència positiva a 
l’increment. 
 
Tanmateix, Barredo et al. (2012), mitjançant l’anàlisi de les indemnitzacions pagades pel 
Consorcio entre 1971 i 2008, conclouen que les dades no revelen cap tendència 
significativa durant aquest període, atès que els canvis econòmics ocorreguts i l’increment 
del nombre i el valor de les pòlisses contractades distorsionen les dades absolutes. En 
concret, aquests autors proven que la tendència creixent en les dades brutes de les 
indemnitzacions s’explica pels factors socioeconòmics, com ara l’increment de les 
propietats assegurades exposades, el valor dels actius exposats (especialment els 
immobles) i l’increment de les pòlisses contractades. 
 



 
Figura 5. Evolució de les indemnitzacions pagades pel Consorcio de Compensación de Seguros entre 1971 
i 2016. Font: Consorcio de Compensación de Seguros (2016). 
 
Per tant, és cert que hi ha un increment de l’exposició a escala planetària, reconegut fins 
i tot per l’IPCC, i que en el cas de la conca mediterrània s’ha fet especialment palès. La 
urbanització de les planeres costaneres, un fenomen que ha anat creixent des dels darrers 
anys del segle XX i que s’ha agreujat amb la bombolla immobiliària, ha fet que cada 
vegada hi haja més persones i béns exposats.  
 
D’acord amb el Pla d’Acció Territorial de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA, 2015) 
prop de sis-centes mil persones viuen en zones afectades per algun nivell de perillositat 
per inundació al País Valencià, la qual cosa suposa un 11,7 % de la població total. La 
província de Castelló presenta el percentatge més gran de persones potencialment 
afectades, el 18,08 % de la població total, respecte al 9,74 % a la província de València. 
Tanmateix, en valors absoluts, la província de València és la que té un nombre més gran 
de població afectada per la perillositat d’inundació (251.331 habitants), per davant de la 
província de Castelló, amb menys de la meitat. La província d’Alacant presenta valors 
intermedis entre Castelló i València, però s’apropa més a València. Els resultats mostren 
que més del 40 % de les persones afectades es localitzen en àmbits amb baixes freqüències 
d’inundació, respecte al 20 % de població en zones d’alta freqüència (períodes de retorn 
inferiors a vint-i-cinc anys). D’altra banda, prop de vint-i-vuit mil persones es localitzen 
en zones afectades pel màxim perill (nivell 1), la qual cosa requereix una atenció singular, 
per les elevades freqüències i calats. Aquesta població es concentra a la plana costanera 
i, sobretot, a la Ribera Baixa del Xúquer i a la Vega Baixa del Segura. 
 
Pel que fa a Catalunya, són nombrosos els municipis afectats pel risc d’inundació (taula 
2). Els que tenen més risc es localitzen a les planes costaneres i al Pirineu (INUNCAT, 
2016). 
 

Taula 2. Nombre de municipis afectats segons el risc d’inundació 
Tipus de risc Nombre de municipis 

Risc molt alt 204 
Risc alt 180 

Risc mitjà 108 
Risc moderat 258 

Risc baix 196 
Font: INUNCAT, 2016. 
 



Hi ha 204 municipis amb risc molt alt i 180 amb risc alt. Les pèrdues potencials més 
elevades també es produirien als municipis de la costa com ara Barcelona, amb més de 
10 milions d’euros, Blanes, amb 6 milions, Castelló d’Empúries, amb quasi 2 milions, el 
Prat de Llobregat, amb 7 milions, etc. (INUNCAT, 2016). 
 
Així, doncs, és clar que hi ha un increment en l’exposició i en els valors dels béns 
exposats, però, en canvi, no hi ha estimacions sobre el comportament de la vulnerabilitat, 
perquè de moment no hi ha manera d’analitzar l’efectivitat de les mesures de protecció 
sobre les zones afectades (Barredo et al., 2012). 
 
 
9. LA RESPOSTA DE LA SOCIETAT A LES INUNDACIONS: MESURES DE 
DEFENSA I MITIGACIÓ  
 
Davant la problemàtica social i econòmica que creen les inundacions, les societats es 
defensen mitjançant dos tipus de mesures: estructurals i no estructurals. Les primeres 
es refereixen a obres d’enginyeria, com ara la construcció d’embassaments i les 
canalitzacions, que es dissenyen per a controlar el nombre i la magnitud de les revingudes 
i inundacions. Les mesures no estructurals no comporten obra i estan dedicades sobretot 
a mitigar l’exposició de la població. 
 
La construcció d’embassaments té com a objectiu la laminació de la revinguda, és a dir, 
la reducció de les puntes de cabal, emmagatzemant l’aigua durant la fase ascendent de 
l’hidrograma i abocant-la en la fase de descens, però sempre amb un cabal més reduït. La 
laminació minva i retarda el cabal de punta, i té un efecte més acusat en les revingudes 
sobtades que en les d’evolució lenta.  
 
Un dels inconvenients que plantegen els embassaments és la sobreestimació del benefici: 
s’estén la idea que no hi ha risc, però el risc zero no existeix. Altres inconvenients dels 
embassaments són el rebliment dels vasos i l’alteració del règim fluvial, la qual cosa crea 
greus problemes mediambientals a la fauna i la flora fluvials. A més, els sediments 
retinguts als embassaments no arriben a la costa, per la qual cosa es produeix un dèficit 
sedimentari al sistema litoral que es tradueix en una forta erosió costanera (que 
posteriorment cal pal·liar nodrint artificialment les platges) (Segura, 2017). 
 
Una altra grup d’actuacions estructurals inclou les pràctiques orientades a la conservació 
dels sòls i la reforestació. La conservació dels boscos, les praderies i les terres de treball 
té un doble efecte sobre les inundacions. D’una banda, afavoreix l’emmagatzematge de 
l’aigua al sòl i redueix els cabals de punta. Aquest fenomen és especialment efectiu amb 
pluges poc intenses, però no ho és tant quan la intensitat és elevada. De fet, els efectes de 
l’increment de la retenció de l’aigua al sòl es noten més als cabals mitjans del riu que als 
cabals de punta. 
 
El segon efecte important és la reducció en la producció i el transport de sediments, la 
qual cosa evita l’aterrament dels embassaments i dels caixers. Avui en dia, els canvis 
ambientals observats arreu de les conques mediterrànies indiquen que des dels anys 
seixanta del segle XX s’ha produït una forta reforestació natural (i en alguns casos 
antròpica) que ha causat un dèficit hidrosedimentari important. Com a resposta al canvi, 
els caixers s’han estretit, s’han encaixat i s’han cobert de vegetació (Segura-Beltran i 
Sanchis-Ibor, 2013; Segura, 2017). 



 
Una gestió sostenible dels ecosistemes fluvials passa avui en dia per la disminució de les 
obres estructurals i l’augment de les mesures no estructurals, i reserva les primeres per 
als casos en què siga estrictament imprescindible i sempre per defensar la població. 
 
Entre les mesures no estructurals més habituals, cal mencionar les tasques de predicció, 
l’elaboració de mapes de risc (prevenció), l’ordenació del territori, les assegurances i 
l’educació ciutadana. 
 
La predicció inclou una sèrie d’actuacions que permeten conèixer de manera anticipada 
les variables hidrològiques de la revinguda (pluges i cabals). D’una banda, es fan estudis 
probabilístics basats en les sèries de dades històriques per a esbrinar la magnitud, la 
freqüència i el període de retorn de pluges i cabal. Aquests càlculs són molt útils per a la 
prevenció, però no poden predir el moment en què es produirà una revinguda o una 
inundació. Un segon tipus de predicció es realitza en els moments previs a la revinguda 
o fins i tot quan ja està en marxa. La predicció meteorològica permet conèixer d’antuvi la 
gènesi i evolució de les pluges. Però per al control de les revingudes és fonamental la 
informació de pluges i cabals en temps real, ja que la variabilitat espaciotemporal de la 
pluja té una gran influència sobre l’hidrograma. Aquests sistemes s’utilitzen en diversos 
països del món (el Japó, els EUA) i s’ha introduït a Espanya mitjançant el Sistema 
Automático de Información Hidrológica (SAIH). Consisteix en un conjunt de sensors 
situats estratègicament en punts de control de la conca que capturen i transmeten la 
informació corresponent, a través d’un sistema automàtic i independent de comunicació 
(ràdio i satèl·lit), cap als centres de tractament d’aquesta informació, amb un interval 
temporal de cinc o deu minuts. Aquests centres processen les dades que els arriben de 
manera immediata, cosa que permet gestionar la revinguda en temps real (pluja, 
embassaments, cabals, etc.) (Camarasa i Segura, 2001).  
 
L’elaboració de mapes de risc és fonamental en la prevenció. Serveixen per a identificar 
les zones inundables, en funció del període de retorn i del cabal de la inundació. Encara 
que no hi ha unanimitat per a la seua elaboració, la major part de les administracions que 
tenen competències hidràuliques (conselleries o confederacions) tenen algun tipus de 
mapa de risc. En el cas del País Valencià existeix la cartografia del PATRICOVA (2015) 
i a Catalunya, l’INUNCAT (2016). Tanmateix, a conseqüència de la implantació de la 
Directiva 2007/60 d’avaluació i gestió dels riscs d’inundació de la Unió Europea, els 
diferents estats han hagut d’elaborar una cartografia de risc, que és pública. En el cas de 
l’Estat espanyol, s’ha creat el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 
(SNCZI), que té un visor en el qual es pot consultar el risc (fig. 6) per a cada territori 
(http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-
inundacion/snczi).  
 
L’ordenació del territori és fonamental per a solucionar el problema de les inundacions 
amb eficàcia. La delimitació de les zones inundables, a partir de la cartografia, amb la 
classificació dels diferents nivells de risc, és un factor clau en la planificació territorial. 
Definir els espais inundables per a diferents períodes de retorn permet establir i regular 
els usos més adequats. Tanmateix, en el cas de l’Estat espanyol, hi ha moltes normatives 
que recullen la qüestió i se superposen, però cap d’elles és efectiva (Olcina et al., 2016). 
En el fons roman un problema polític important, atès que cap governant vol assumir el 
cost de regular les activitats particulars. Caldria un pacte polític que resolguera aquesta 
qüestió, però no sembla que siga possible almenys a curt termini. 



 

 
 

 
 
Figura 6. Exemples de mapes de risc d’inundació a la rambla del Poyo per a períodes de retorn de deu anys 
(dalt) i cinc-cents anys (baix). Font: SNCZI: www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-
de-inundacion/snczi 
 
 
La contractació de pòlisses d’assegurances permet el rescabalament econòmic als 
afectats per les inundacions. No obstant això, aquesta política no serà efectiva mentre no 
existisca una bona ordenació del territori, que permeta distingir diferents nivells de perill 
perquè les companyies asseguradores puguen calibrar correctament la quantia de les 
pòlisses. El sistema de compensacions que s’utilitza a Espanya, pagat pel Consorcio de 
Compensación de Seguros, ajuda a la recuperació econòmica dels afectats, però en cap 
cas penalitza les actuacions de risc (tant privades com de caràcter administratiu), la qual 
cosa difumina les responsabilitats individuals i col·lectives i no potencia la millora de la 
situació. 
 
Una pràctica innovadora que s’està introduint en la gestió de les inundacions és la 
designació d’espais de sacrifici, a fi d’apaivagar els efectes de les inundacions en zones 
urbanes. Es tracta de fer desbordar els rius en zones despoblades, sacrificant els béns 
materials amb l’objectiu de protegir les persones que habiten a les zones urbanes. Té 



l’avantatge que no suprimeix per complet el fenomen natural i, per tant, és més 
respectuosa amb la naturalesa. 
 
Una gestió sostenible dels ecosistemes fluvials passa avui en dia per la disminució de les 
obres estructurals i l’augment de les mesures no estructurals, i reserva les primeres per a 
als casos en què siga estrictament imprescindible i sempre per defensar la població. 
 
Tanmateix, el problema principal romandrà per al futur: encara que les inundacions no 
augmenten, l’ocupació de l’espai inundable i fins i tot de les lleres assegura el risc 
d’inundació. El creixement de la població i de l’exposició farà augmentar el risc. 
 
Dit en altres paraules: els processos naturals (el nombre de revingudes) no han canviat el 
risc d’inundació, però l’actuació antròpica l’ha fet augmentar al llarg del segle XX. La 
societat ha passat de respectar els rius en el passat (a la vora del riu, no faces niu) a 
sobrevalorar la tècnica i negligir el risc d’inundació, augmentant-ne l’exposició, però 
confiant en el paper de l’Estat tant per a la construcció d’infraestructures com per al 
rescabalament dels danys (fes el niu al mig del riu i demana indemnitzacions).  
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