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Revisió i actualització del MAPRI 2019

Avaluació preliminar del risc d’inundació (APRI),

Identificació d’Àrees amb Risc Potencial Significatiu d’Inundació 
(ARPSI)                                 

Mapes de Perillositat i de Risc d’Inundació (MAPRI), 

en les ARPSI identificades.  A nivell d’Estat, afegir delimitació 
del Domini Públic Hidràulic cartogràfic (DPH) i servituds, i de 

la Zona de Flux Preferent (ZFP)

Pla de gestió del risc d’inundació (PGRI), 

per demarcació hidrogràfica. Aquest Pla l’ha d’aprovar el 
Govern de l’Estat

Marc LegalMarc legal
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MAPRI

(2n Cicle)

PGRI

(2n Cicle)

2n Cicle de Planificació1er Cicle de Planificació

Avaluació i gestió 
del risc 

d’inundació 
(RD 903/2010)

Directiva 2007/60/CE (DI) 

Article 21.4. Les possibles repercussions del canvi climàtic en la incidència

d’inundacions s’han de tenir en consideració en les revisions de l’avaluació

preliminar i en els plans de gestió del risc d’inundació.
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

2n Cicle de Planificació – Consideració del CC
Revisió i actualització de l’APRI 

Incorporació del CC en l’APRI del 2n cicle d’aplicacióde la DI. Metodologia general. (MITECO, 2018)

▪ Estimació de la variació de la P màx.

diària per als escenaris RCP 4.5 i

RCP 8.5 (T=100 anys)

▪ Estimació de la variació de la P

acumulada a riu per als escenaris

RCP 4.5 i RCP 8.5 (T=100 anys)
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

2n Cicle de Planificació – Consideració del CC
Revisió i actualització de l’APRI 

Incorporació del CC en l’APRI del 2n cicle d’aplicacióde la DI. Metodologia general. (MITECO, 2018)

▪ Estimació de la variació de la P

acumulada a TRI per als escenaris

RCP 4.5 i RCP 8.5 (T=100 anys)

▪ Altres aspectes rellevants en la

determinació dels cabals d’avinguda

no considerats en l’estudi

Alta incertesa associada a l’estimació de l’impacte del CC en les precipitacions i en 

la resta de paràmetres que determinen la generació de cabals d’escorrentiu

Conca Vessant

▪ Incendis

▪ Canvi usos sòl

▪ Erosió

▪ Desertificació

Cabal sòlid

▪ Incisió

▪ Acreció

Morfologia

Vegetació

▪ Espècies

▪ Formacions

CC
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

2n Cicle de Planificació – Consideració del CC
Revisió i actualització del PGRI 

Impacte del canvi climàtic en les precipitacions màximes a Espanya (CEDEX, 2021)

▪ S'ha ampliat el nombre de variables

analitzades, incloent les

precipitacions màximes en intervals

inferiors al dia (1h) per als

escenaris RCP 4.5 i RCP 8.5

▪ S'han analitzat tres períodes de

retorn (10, 100 i 500 anys), per

valorar l'impacte del CC a la llei de

freqüència per als escenaris RCP 4.5

i RCP 8.5

RCP 8.5

Pd màx. 

RCP 8.5

P1h màx. 
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

2n Cicle de Planificació – Consideració del CC
Revisió i actualització del PGRI 

Metodologia aplicada per al càlcul de la influencia probable del CC en el risc d’inundació fluvial i
pluvial (MITERD, 2021)

▪ Anàlisi multi-criteri per avaluar de forma qualitativa els efectes del CC al risc

d’inundació, considerant tant la component meteorològica com la component de

canvis en els usos del sòl (incendis, urbanització, erosió, etc.), per als escenaris RCP

4.5 i RCP 8.5 i períodes de retorn 10, 100 i 500 anys

RCP 4.5

T = 500 anys 

RCP 8.5

T = 500 anys 
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

2n Cicle de Planificació

La DGPC ha actualitzat completament la cartografia 

de Mapes de Risc tenint en compte la nova metodologia 

establerta pel MITECO: 

Caracterització de danys tenint en compte la 

distribució de calats i l’extensió de les zones 

inundables

MAPRI 2019

Cursos fluvials 

estudiats 

1.962,3 km

Actualitzats

616,3 km

Trams amb risc 
significatiu (TRI)

524,2 km

TRI actualitzats

306,7 km

Municipis amb ZI

416

Revisió i actualització dels MAPRI

L’ACA ha actualitzat parcialment la cartografia de Mapes 

de Perillositat a partir de  la delimitació gràfica de les 

zones inundables i la seva distribució dels calats

Incorporada delimitació de la zona de flux preferent de 

la xarxa hidrogràfica principal 

La revisió i actualització del MAPRI fou dictaminada favorablement pel Consell 

d’Administració de l’Agència en sessió de16 de juliol de 2020

En l’elaboració dels MAPRI no s’ha pres en 

consideració l’efecte del CC
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

2n Cicle de Planificació
Resultats dels MAPRI 2019

Priorització dels àmbits

d’actuació i planificació de
la inversió a partir dels
resultats obtinguts als

MAPRI
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

Efectes del CC en el risc d’inundació
Limitacions d’usos en zones inundables  

▪ Canvi en les lleis de freqüència amb implicacions clares en l’ordenació del territori i el

risc d’inundació

Limitació d’usos en ZFP
Art. 9bis, 9ter i 9quàter RDPH

Limitació d’usos en ZI
Art. 14bis RDPH
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació 2022 – 2027 
Esquema de mesures

Mesures de 
prevenció del risc 

d’inundació

▪ Ordenació territorial i urbanisme

▪ Reducció de la vulnerabilitat dels bens afectats i increment
de la resiliència

▪ Altres mesures de prevenció (ex. Millora del coneixement,

MCLL, etc.)

Mesures de 
protecció davant 

d’inundacions

▪ Gestió de la conca, de l’escolament i de la generació de

cabals

▪ Obres a la llera, costes o planes d’inundació

▪ Gestió de l’aigua superficial (ex. SUDs, drenatge zones

agrícoles)

▪ Altres mesures de protecció (ex. Manteniment de motes)

Mesures de 
preparació front 

inundacions

▪ Predicció d’avingudes i sistemes d’alerta

▪ Planificació de la resposta front d'inundacions: Plans de
Protecció Civil

▪ Conscienciació i preparació de les administracions, els

agents socials i els ciutadans
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació 2022 – 2027 
Esquema de mesures

Mesures de 
recuperació i 
revisió post-
inundacions

▪ Recuperació individual i social

▪ Altres mesures de recuperació i revisió

Altres mesures de 
gestió del risc 
d’inundació

▪ Altres mesures de gestió del risc d’inundació (ex. Promoció

de la innovació i la recerca en l’àmbit de l’avaluació i gestió del
risc d’inundació)

127,52M
Inversió ACA
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació 2022 – 2027 
Programa de Mesures de l’Àmbit Hidrològic (PMH)

Prevenció i defensa contra les inundacions 28,47 M€

Informes d’ocupació del domini públic hidràulic (DPH) i/o de la zona de policia (ZP), informes

urbanístics i de grans infraestructures a Catalunya
0,75 M€

Millora dels estudis disponibles per a l’estimació de les freqüències i magnituds de les avingudes, així

com del possible impacte de les mateixes al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)
0,6 M€

Manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) 27,12 M€

Avaluació i seguiment de les actuacions de manteniment i conservació de lleres al districte de conca

fluvial de Catalunya (DCFC)
- €

Protecció davant d’inundacions 92,87 M€

Actuacions de restauració fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) orientades a la

recuperació de la funcionalitat natural de les planes d’inundació i la reducció de la perillositat

d'inundació a zones vulnerables

26 M€

Creació i manteniment d’un inventari d’obres de drenatge transversal prioritàries al districte de conca

fluvial de Catalunya (DCFC)
0,3 M€

Estudis cost-benefici i de viabilitat de la construcció d’obres de defensa al districte de conca fluvial de

Catalunya (DCFC)
1 M€

Execució d'actuacions de protecció davant avingudes al districte de conca fluvial de Catalunya

(DCFC)
50,07 M€
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació 2022 – 2027 
Programa de Mesures de l’Àmbit Hidrològic

Protecció davant d’inundacions (cont.) 92,87 M€

Creació i manteniment d’un inventari d’obres de defensa davant d’inundacions executades i/o

subvencionades per l'administració hidràulica al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)
- €

Mesures per al foment d’una estratègia basada en la millora del drenatge urbà, orientada a la reducció

del risc d’inundació de tipologia pluvial als municipis situats al districte de conca fluvial de Catalunya

(DCFC)

5 M€

Mesures per al foment d’una estratègia basada en la millora del drenatge de les zones agrícoles,

orientada a la millora de la recepció dels escolaments del sistema fluvial del districte de conca fluvial

de Catalunya (DCFC)

8 M€

Manteniment i conservació de les motes promogudes per l’Administració hidràulica, especialment les

adreçades a la protecció de zones urbanes consolidades al districte de conca fluvial de Catalunya

(DCFC)

2,5 M€

Preparació front inundacions 4,77 M€

Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics 4,57 M€

Elaboració d’una estratègia de comunicació de la perillositat i risc d’inundació, inclosa la celebració de

jornades i altres activitats de divulgació i formació
0,2 M€
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació 2022 – 2027 
Programa de Mesures de l’Àmbit Hidrològic

Recuperació i revisió post – inundacions 0,9 M€

Execució d’obres de reparació de danys post-inundació en domini públic hidràulic (DPH) - €

Elaboració d’informes i estudis d’anàlisi dels episodis d'avinguda de caràcter excepcional que es

produeixin al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) i difusió de les lliçons apreses
0,9 M€

Altres mesures de gestió del risc d’inundació 0,5 M€

Mesures per al foment de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent relatives

a la gestió del risc d’inundació
0,5 M€
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

Nous reptes en la gestió del risc d’inundació 
Episodis cada cop menys “extraordinaris”

21 – 23 d’octubre de 2019 (DANA) 19 – 23 de gener de 2020 (Glòria)

1 de setembre de 2021

Fotografia Cos d’Agents Rurals

Fotografia ACA

Fotografia Òscar Riera
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Revisió i actualització del MAPRI 2019

Nous reptes en la gestió del risc d’inundació 
Noves eines per a la gestió

Fotografia cedida a la UPC

▪ Sistemes de predicció

i alerta per inundació

▪ Comunicació i conscienciació

ciutadana davant del risc

▪ Projectes d’Innovació i

recerca



Gràcies per la vostra atenció

Agència Catalana de l’Aigua
Web: aca.gencat.cat

Twitter: @aigua_cat
Instagram: @aigua_cat

Facebook: facebook.com/aiguacat
YouTube Canal ACA

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, 
que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.


