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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

 

Les inundacions són les catàstrofes naturals més comunes i esteses. A Espanya les 

pèrdues associades a les inundacions pel període 1987 - 2013 ascendeixen a aquest 4.324 

M€. A Catalunya al període 1994 - 2013 van haver 61.986 reclamacions i les quantitats 

pagades en concepte d'indemnitzacions van arribar a 559 M€.  

 

Per a establir una estratègia i desenvolupar les mesures per a la gestió del risc d'inundació 

és necessari primer avaluar-lo i conèixe'l. En general no serà possible evitar-lo, però si que 

es pot actuar per evitar-ne l'exposició mitjançant els mecanismes que permeten activar una 

pre alerta, alerta i emergència i, així establir mesures que permetin reduir i/o evitar els 

danys. 

 

2. OBJECTIU 

 

L’objectiu del present estudi es analitzar la perillositat existent així com els danys potencials 

que pot provocar un eventual episodi d’inundació. Els objectius parcials d’aquest estudi són: 

- Anàlisis de la perillositat integrant criteris de freqüència, calat, velocitat. 

- Valoració dels danys materials i personal potencials. 

- Quantificació del dany esperat anual. 

 

3. ÀMBIT D'ESTUDI  

 

Correspon a l’àmbit de l'estudi hidràulic de la desembocadura del riu Ter, s’ha pres com a 

àrea d’anàlisi el rectangle de coordenades (UTM31N ED50) Xmín:502014.3m,  

Ymín:4645857.9m, Xmàx:518520.1m, Ymàx:4657995.7m. Aproximadament es correspon amb el 

rectangle format per les poblacions de Verges (extrem nord-oest) i la Bisbal d’Empordà 

(extrem sud-oest), i pel Massís del Montgrí (extrem nord-est) i les Muntanyes de Begur 

(extrem sud-est), Baix Empordà. 

 

A la figura 1 es presenten tant l’àmbit d’anàlisi com l’àrea on s’efectuarà el model 

d’inundabilitat, on s’ha inclòs a la figura el mallat que composen els fulls ED50, 1:5.000 de 

l’ICC. L'àrea on s'ha desenvolupat l'estudi del model hidràulic és d'uns 48,5 km². 
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Figura 1.- Àmbit d’estudi i zones de modelització i d’especial interès . Font: Elaboració pròpia sobre 
topogràfic E1:10.000 –ICGC i , rectangles de coordenades (UTM31N ED50) 

 

 

4. METODOLOGIA  

 

La metodologia emprada en aquest estudi segueix el següent esquema: 

- Determinació de la perillositat 

- Obtenció dels elements vulnerables a partir dels usos del sòl 

- Valoració unitària dels elements vulnerables 

- Valoració unitària dels danys 

- Quantificació dels danys per inundacions segons el grau d’afecció 

- Estudi dels danys esperats anuals de l'àmbit 
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4.1 DETERMINACIÓ DE LA PERILLOSITAT 

 

La perillositat relacionada amb una inundació es determina tenint en compte determinants 

criteris de l’intensitat i magnitud de la inundació, el qual es pot definir de forma simplificada 

per mitjà del calat i la velocitat que presenta l’aigua en la zona inundada. En funció d’aquest 

paràmetres es determina la gravetat de la inundació. En aquest sentit l’ACA recomana 

emprar 5 nivells de gravetat, per a representar el perill d’inundació (veure taula 1).  

 

Les velocitats i calats que s’utilitzen són les corresponents a l’envolupant màxima que es 

produeixen en cada píxel del model obtingudes amb els dos programes de simulació 

hidràulica, IBER i GUAD 2D, tenen la funció de generar-la, permeten obtindré un ràster amb 

les condicions màximes de calats i velocitats de cada píxel.   

 

Gravetat Descripció Rang 
Factor de 
Gravetat 

Extrema 

Zona on les condicions hidràuliques presenten 
uns calats superiors a 4 metres, una velocitat 
major a 6 m/s i el producte de ambdues 
superior a 2 m2/s. 

c ≥ 4 m 

6.0 v ≥ 6 m/s 

c·v ≥ 2 m2/s 

Molt alta 

Zona on les condicions hidràuliques presenten 
uns calats entre 2 i 4 metres, una velocitat 
entre a 3,5 i 6 m/s i el producte de ambdues 
superior a 1 m2/s. 

2 < c < 4 m 

4.0 3,5 < v < 6 m/s 

1 < c·v < 2 m2/s 

Alta 

Zona on les condicions hidràuliques presenten 
uns calats entre 1 i 2 metres, una velocitat 
entre 1 i 3,5 m/s i el producte de ambdues 
superior a 0.5 m2/s. 

1 < c < 2 m 

2.0 1 < v < 3.5 m/s 

0,5 < c·v < 1 m2/s 

Moderada 

Zona on les condicions hidràuliques presenten 
uns calats entre 0.4 i 1 metres, una velocitat 
entre 0.4 i 1 m/s i el producte de ambdues 
superior a 0.08 m/s. 

0.4 < c < 1 m 

1.0 0.4 < v < 1 m/s 

0.08 < c·v < 0.5 m2/s 

Baixa 

Zona on les condicions hidràuliques presenten 
un calat igual o inferior a 0.4 metres, una 
velocitat igual o inferior a 0.4 m/s i el producte 
de ambdues inferior a 0.08 m/s. 

c ≤ 0.4 m 

0.5 v ≤ 0.4 m/s 

c·v ≤ 0.08 m2/s 

Taula. 1.   Factor de gravetat per el càlcul de la perillositat. Font: Agència Catalana de l'Aigua, document Risc i 
quantificació dels danys per inundació 
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Figura 2.- Factor de gravetat pel càlcul de la perillositat. Font: Agencia Catalana de l'Aigua, document 
Repercussió dels costos dels Espais fluvials 
 

Per poder determinar la perillositat, al càlcul de la gravetat de la inundació se li ha d’afegir la 

freqüència de temps que un esdeveniment de pluja de certes característiques es produeixi. 

 

PERILLOSITAT = ƒ (gravetat , freqüència) 

 

En aquest sentit, l’ACA aplica els factors que es mostren a la següent taula, els quals 

multiplicats a la velocitat i al calat corresponents al període de retorn determinat, permeten 

ponderar la gravetat de la inundació en funció de la probabilitat de que es produeixi 

l’esdeveniment de pluja. 

Sigles  Nom Factor 

T10 Període de retorn de 10 anys 2 

T100 Període de retorn de 100 anys 1 

T500 Període de retorn de 500 anys 0,5 

Taula. 2.   Factor en funció de la probabilitat d'ocurrència. Font: Agència Catalana de l'Aigua, document Risc i 
quantificació dels danys per inundació 

 

4.2 IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS VULNERABLES 

Obtenció dels elements vulnerables a partir dels usos del sòl. S'ha utilitzat l'última versió 

(EDICIÓ 4) del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), el qual té un nivell 5 de 

precisió, 241 usos del sòl diferents. Per tal de simplificar l'estudi s'han reclassificat a vint-i-

quatre categories, en base a les categories de punts singulars d’acord a la metodologia de 

l’ACA.  
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Els diferents usos del sòl es mostren a la taula següent. 

 

Usos del sòl  Àrea (Km 2) 

  Rius 1,272 

  Boscos 0,758 

  Fruiters 14,167 

  Vinyes, horts i vivers 0,618 

  Cereals 3,723 

  Cultius herbacis de regadiu 21,335 

  Hivernacles 0,021 

  Blocs de pisos 2,088 

  Masies, colònies, nuclis aïllats i habitatges unifamiliars 0,467 

  Indústries importants pel seu valor econòmic 0,879 

  Complexos administratius 0,049 

  Hotels 0,304 

  Zones verdes 0,038 

  Carreteres/vies/autopistes 0,275 

  Zones esportives i parcs recreatius  0,248 

  Càmping 0,852 

  Camps de golf 1,496 

  Centres d'ensenyament secundari i FP 0,015 

  Esglésies i espectacles 0,017 

  Subestacions i centrals transformadores 0,001 

  ETAPs 0,044 

  Zones d'extracció minera 0,016 

  Abocadors 0,016 

  Plantes de tractament 0,010 

ÀREA TOTAL (Km2)  48 Km2 

Taula. 3.   Usos del sòl i àrea (Km2) ocupada, àmbit del Baix Ter. Font: Elaboració pròpia, coordinat amb 
l'Agència Catalana de l'Aigua 
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Figura 3.- Figura 1 Mapa usos del sòl. Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC. 
 

Usos del sòl
Rius

Boscos

Fruiters

Vinyes, horts i vivers

Cereals

Cultius herbacis de regadiu

Hivernacles

Blocs de pisos

Masies, colònies, nuclis aïllats i habitatges unifamiliars

Indústries importants pel seu valor econòmic

Complexos administratius

Hotels

Zones verdes

Carreteres/vies/autopistes

Zones esportives i parcs recreatius 

Càmping

Camps de golf

Centres d'ensenyament secundari i FP

Esglésies i espectacles

Subestacions i centrals transformadores

ETAPs

Zones d'extracció minera

Abocadors

Plantes de tractament  

Taula. 4.   Llegenda del mapa d'usos del sòl figura 6. Font: Elaboració pròpia. 
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Taula. 5.   Llegenda del mapa d'usos del sòl amb gràfica d'àrees (Km2). Font: Elaboració pròpia. 

 

 

4.3 ASSIGNACIÓ DEL COST UNITARI 

 

La vulnerabilitat de cada element ve definida pel cost econòmic, tant de pèrdues materials 

com de vides humanes. Aquest anàlisis es desenvolupa definint un cost unitari per m2, en 

funció de de cada ús del sòl de cada píxel del ràster. 

Els valors que s’han utilitzat s'extreuen del protocol de repercussió de costos en espais 

fluvials, desenvolupat per l'Agencia Catalana de l'Aigua, que té en compte el valor del 

continent i del contingut. 
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Element Valor total (€/m2)

Blocs de pisos 536

Masies 301

Centres comercials 734

Centres d'ensenyament secundari i FP 1008

Aeroports 3000

Zones verdes 337

Zones esportives 337

Camps de golf 27

Cereals 2,96

Fruiters 7,2

Vinyes 7,2

Cultius herbacis de regadiu 2,96

Cultius herbacis de secà 2,96

Horts 7,72

Hivernacles 60

Habitatges unifamiliars 261

Colònies i nuclis aïllats 441

Camping 330

Complexos administratius 500

Indústries importants pel seu valor econòmic 954

Vies de tren 1050

Carreteres/vies/autopistes 950

ETAPs 1800

Hotels 676

Esglésies 1225

Espectacles 1008

Zones d'extracció minera 780

Abocadors 400

Plantes de tractament 1800

Subestacions i centrals transformadores 1300  

Taula. 6.    Cost per metres quadrats (€/m2) corresponents als elements d'ús del sòl. Font: Agencia Catalana de 
l'Aigua, document Risc i quantificació dels danys per inundació. 

 

 
4.4 ASSIGNACIÓ DEL VALOR UNITARI SEGONS EL GRAU D’A FECCIÓ 

Aquest càlcul determina la pèrdua de bens materials en relació a la vulnerabilitat dels 

elements territorials i a la perillositat d’inundació associada. Cada element l té assignat un 

percentatge que determina el seu grau d’afecció per a una determinada perillositat essent 

0% la no afecció i el 100% la destrucció total. 
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Figura 4.-  Percentatge de danys segons el calat. Font: Agència Catalana de l'Aigua, document Risc i 
quantificació dels danys per inundació 
 
4.5 QUANTIFICACIÓ DELS DANYS POTENCIALS EN LES ZONE S INUNDABLES 

Mitjançant el ràster d'usos del sòl, es desenvolupa una reclassificació d’aquest, per tal 

d'obtenir un raster que assigni un preu unitari a cada m2, aquesta relació ús del sòl/preu 

unitari per m2, ve donada per la taula 5, anteriorment esmentada. 

 

Una vegada reclassificat cada píxel del ràster d'usos del sòl, es pot procedir a realitzar els 

mapes de cost dels danys materials i danys per pèrdues de vides humanes, tenint el compte 

els criteris de freqüència, perillositat i gravetat esmentats anteriorment.  

 

El procés desenvolupat per reclassificar els usos del sòl a partir del seu cost unitari, i la 

corresponent projecció d'aquests mapa d'usos sobre el mapa de perillositats, per l'obtenció 

d'un mapa de costos. S'utilitza l'eina d'Arcgis 10, Reclassify i Raster Calculator, per obtenir 

els costos del àmbit d'estudi. 

 

4.6 VALORACIÓ UNITARIA DEL DANY PER INUNDACIÓ 

4.6.1 Cost associat als danys materials 

Els costs associat  als danys materials, és la mescla de tres variables. En primer lloc, els 

costs corresponents als danys potencials que pot ocasionar l'avinguda per m2 de cada 

element i/o ús del sòl, aquest cost s'associa al cost del material, que serà més o menys 

important en funció dels components materials i la rellevància dins el territori. Per altre 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 04 – Estudi perill i risc 

 17

banda, la perillositat que està directament lligada als resultats de velocitats i calats màxims 

de l'avinguda d'aigua resultats obtinguts al model hidràulic, per últim i no menys important, la 

probabilitat d'ocurrència i/o inversa del període de retorn. 

Les tres variables queden relacionades següent, extreta de les bases tècniques de l'Agencia 

Catalana de l'Aigua, dins el document del risc i quantificació dels danys per inundació. 

Element Valor estructura (€/m2) Extrema Molt alta Alta M oderat Baixa
Blocs de pisos 536
Masies 301
Centres comercials 734

Centres d'ensenyament secundari i FP 1008
Aeroports 3000
Habitatges unifamiliars 261
Colònies i nuclis aïllats 441
Camping 330
Complexos administratius 500
Indústries importants pel seu valor econòmic 954
Vies de tren 1050
Carreteres/vies/autopistes 950
ETAPs 1800
Hotels 676
Esglésies 1225
Espectacles 1008
Zones d'extracció minera 780
Abocadors 400
Plantes de tractament 1800
Subestacions i centrals transformadores 1300
Zones verdes 337
Zones esportives 337
Camps de golf 27
Cereals 2,96
Fruiters 7,2
Vinyes 7,2
Cultius herbacis de regadiu 2,96
Cultius herbacis de secà 2,96
Horts 7,72
Hivernacles 60

1 1 1 0.7 0.4

1 1 1 0.5 0.25

1 1 1 1 0.5

1 0,8 0,6 0,35 0.1

 

Taula. 7.   Valorització i ponderació dels danys materials. Font: Agencia Catalana de l'Aigua, document Risc i 
quantificació dels danys per inundació 

4.6.2 Cost associat als danys personal 

Els costs associat als danys personals, depèn específicament de les característiques de 

densitat de població, vulnerabilitat i exposició que pateixen les persones desenvolupant 

l'activitat humana dins de cada element estructural, i per altre banda, la probabilitat 

d'ocurrència i/o inversa del període de retorn. 

 

Taula. 8.    Valorització i ponderació dels danys personals. Font: Agencia Catalana de l'Aigua, document Risc i 
quantificació dels danys per inundació 

Elements Densitat Vulnerabilitat Exposició Valor ((€/p) Extrema Molt alt Alt Moderat Baix
Bloc de pisos 0.08 0.31 0.25
Masies 0.0004 0.31 1.00
Centres comercials 0.08 0.31 0.25
Centres d'ensenyament secundari i FP 0.25 0.09 0.20
Aeroports 0 0.31 0.00
Camping 0.08 0.31 0.25
Complexos administratius 0.08 0.31 0.25
Indústries importants pel seu valor econòmic 0.08 0.31 0.25
Hotels 0.08 0.31 0.25
Zones esportives 0.08 0.31 0.25
Habitatges unifamiliars 0.0004 0.31 1.00
Colònies i nuclis aïllats 0.0004 0.31 1.00
Esglesies i espectacles 0.25 0.09 0.20

0155000 0.34 0.225 0.11 0.07
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5. SÍNTESI DELS RESULTATS 

En el present apartat s'exposaran els resultats dels mapes de perillositat i danys causats, les 

eines utilitzades per extreure els mapes a partir de les taules del apartat anterior, és l'eina 

SIG, àlgebra de mapes i la calculadora ràster, del programa Arcgis 10. 

 

5.1 MAPES DE PERILLOSITAT  

 

S’han obtingut mapes provinents de dos models comercials, els quals han donat resultats 

diferents.  

A continuació es mostren els diversos mapes per als períodes de retorn calculats (10,100 i 

500 anys) 

 

5.1.1 Mapes de perillositat mitjançant resultats pe r a T10 

 

 
Figura 5.- Mapa de perillositat període de retorn 10 anys calculat amb IBER. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 6.- Mapa de perillositat període de retorn 10 anys calculat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 
 

5.1.2 Mapes de perillositat mitjançant resultats pe r a T100 

 

 
Figura 7.- Mapa de perillositat període de retorn 100 any calculat amb IBER. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 8.- Mapa de perillositat període de retorn 100 any calculat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 

 
 

5.1.3 Mapes de perillositat mitjançant resultats pe r a T500 

 
Figura 9.- Mapa de perillositat període de retorn 500 anys calculat amb IBER. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 10.- Mapa de perillositat període de retorn 500 anys calculat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 
 

5.2 ESTIMACIÓ DEL COST DE DANYS SOBRE PERSONES 

Quantifica el cost econòmic dels danys associats sobre les persones dins als elements 

estructurals d'ús humà. 

 

 

Figura 11.- Quantificació dels danys sobre persones i àrea afectada depenent del ús del sòl amb una avinguda 
de període de retorn 10 anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia 
 

5.2.1 Estimació del cost dels danys sobre persones per a T10 

 

Taula. 9.   Quantificació dels danys sobre persones i àrea afectada en funció del ús del sòl amb una avinguda de 
període de retorn 10 anys, modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 
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Taula. 10.   Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys sobre persones en funció 
de l'ús del sòl per a una avinguda de T10 anys. Font: Elaboració pròpia  

 

 

 
Figura 12.- Mapa dels costos dels danys sobre persones (T10) àmbit estudiat, modelitzat amb Iber. Font: 
Elaboració pròpia 
 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 04 – Estudi perill i risc 

 23

 
Figura 13.- Mapa dels costos dels danys sobre persones (T10) àmbit estudiat, modelitzat amb GUAD2D. Font: 
Elaboració pròpia 
 

5.2.2 Estimació del cost dels danys sobre persones per a T100 

 

 

Taula. 11.   Quantificació dels danys sobre persones i àrea afectada en funció del ús del sòl per a una avinguda 
de T100 anys, modelitzat amb IBER. Font: Elaboració pròpia 
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Taula. 12.   Quantificació dels danys sobre persones i àrea afectada en funció del ús del sòl amb una avinguda 
de T100 anys, modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Taula. 13.   Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys sobre persones en funció 
de l'ús del sòl avinguda de T100 anys. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 14.- Mapa dels costos dels danys sobre persones (T100) del àmbit estudiat, modelitzat amb Iber. Font: 
Elaboració pròpia 
 
 

 
Figura 15.- Mapa dels costos dels danys sobre persones (T100) del àmbit estudiat, modelitzat amb GUAD2D. 
Font: Elaboració pròpia 
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5.2.3 Estimació del cost dels danys sobre persones per a T500 

 

Taula. 14.   Quantificació dels danys sobre persones i àrea afectada en funció del ús del sòl per a una avinguda 
de període de retorn 500 anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia 

 

Taula. 15.   Quantificació dels danys sobre persones i àrea afectada del ús del sòl amb una avinguda de 
període de retorn 500 anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 16.- Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys sobre persones en funció 
de l'ús del sòl avinguda de T500 anys. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 17.- Mapa dels costos dels danys sobre persones per a T500 àmbit estudiat, modelitzat amb Iber. Font: 
Elaboració pròpia. 
  

 
Figura 18.- Mapa dels costos dels danys sobre persones (T500) àmbit estudiat, modelitzat amb GUAD2D. Font: 
Elaboració pròpia. 
 

5.3 ESTIMACIÓ DEL COST DE DANYS MATERIALS 

Quantifica el cost econòmic dels danys associats als elements materials de l'àmbit d'estudi. 
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5.3.1 Cost dels danys materials (T10) 

 

Taula. 16.   Quantificació dels danys materials en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 
10 anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula. 17.   Quantificació dels danys materials en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 
10 anys, modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. 
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Taula. 18.   Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys materials en funció de l'ús 
del sòl avinguda de T10 anys. Font: Elaboració pròpia 

 

 
Figura 19.- Mapa de cost dels danys materials (T10) àmbit estudiat, modelització amb Iber. Font: Elaboració 
pròpia. 
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Figura 20.- Mapa de cost dels danys materials (T10) àmbit estudiat, modelització amb GUAD2D. Font: 
Elaboració pròpia. 
 
5.3.2 Estimació del cost dels materials per a T 100 

 

 

Taula. 19.   Quantificació dels danys materials en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 
100 anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia 
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Taula. 20.   Quantificació dels danys materials en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 
100 anys, modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Taula. 21.   Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys materials en funció de l'ús 
del sòl avinguda de T100 anys. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 21.- Mapa de cost dels danys materials (T100) àmbit estudiat, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració 
pròpia 
 

 
Figura 22.- Mapa de cost dels danys materials (T100) àmbit estudiat, modelitzat amb GUAD 2D. Font: 
Elaboració pròpia 
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5.3.3 Estimació del cost dels materials per a T 500 

 

 

Taula. 22.   Quantificació dels danys materials en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 
500 anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia 

  

 

Taula. 23.   Quantificació dels danys materials en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 
500 anys, modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 
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Taula. 24.   Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys materials en funció de l'ús 
del sòl avinguda de T500 anys. Font: Elaboració pròpia 

 

 
Figura 23.- Mapa de cost dels danys materials (T500) àmbit estudiat, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració 
pròpia 
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Figura 24.- Mapa de cost dels danys materials (T500) àmbit estudiat, modelitzat amb GUAD2D. Font: 
Elaboració pròpia 
 

5.4 ANÀLISIS DELS DANYS TOTALS 

Quantifica el cost econòmic dels danys totals, danys materials més els danys associats als 

elements que són d'ús humà, els diferents resultats seran contrastats pels resultats obtinguts 

pels dos models numèrics utilitzats per fer l'estudi, Iber i GUAD2D.  

5.4.1 Estadística i gràfics de danys totals per a T 10 

 

Taula. 25.   Quantificació dels danys totals, en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 10 
anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia 
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Taula. 26.   Quantificació dels danys totals, en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 10 
anys, modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 25.- Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys totals en funció de l'ús del 
sòl, avinguda de T10 anys. Font: Elaboració pròpia 
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5.4.2 Estadística i gràfics de danys totals per a T 100 

 

Taula. 27.   Quantificació dels danys totals, en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 100 
anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

Taula. 28.   Quantificació dels danys totals, en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 100 
anys, modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 

 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 04 – Estudi perill i risc 

 38

 

 

Figura 26.- Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys totals en funció de l'ús del 
sòl, avinguda de T100 anys. Font: Elaboració pròpia 
 

5.4.3 Estadística i gràfics de danys totals per a T 500 

 

Taula. 29.   Quantificació dels danys totals, en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 500 
anys, modelitzat amb Iber. Font: Elaboració pròpia 
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Taula. 30.   Quantificació dels danys totals, en funció de l'ús del sòl amb una avinguda de període de retorn 500 
anys, modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 27.- Comparativa models hidràulics Iber i GUAD2D, quantificació dels danys totals en funció de l'ús del 
sòl, avinguda de T500 anys. Font: Elaboració pròpia 
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5.5 COST DANY ESPERAT ANUAL 

 

El dany anual esperat és l'índex d'ús més freqüent dels efectes de les inundacions en un 

lloc. No obstant això, les estimacions dels danys anuals esperats són molt incertes, aquesta 

incertesa és deguda a la no coneixença de la freqüència de crescudes d'avingudes i la 

relació difícil entre magnitud i danys.  

En aquest estudi s'ha experimentat unes simulacions mitjançant aquests dos models 

hidràulics a partir de dades pic d'inundació sintètica, l'estudi de diferents períodes ens 

permet fer una estimació incerta dels danys esperats anuals, integrant la recta que uneix els 

diferents punts que relacionen cost dels danys i freqüències estimades. La operació següent 

ens donarà el cost anual teòric que causarà les inundacions en la zona estudiada. 

 
DAE - Dany Anual Esperat 

D - Danys 

∂p - diferència de la probabilitat d'ocurrència 

 

 

5.5.1 Cost dany esperat anual, modelitzat amb Iber 

 

Períodes (anys) Cost Danys( M € ) Freqüències 

Període retorn 500 716,48 0,002 

Període retorn 100 672,31 0,01 

Període retorn 10 144,47 0,1 

Període retorn 1 0 1 

Taula. 31.   Taula relaciona períodes/freqüències amb els danys totals ocasionats per l'avinguda en cada cas. 
Font: Elaboració pròpia  
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Figura 28.- Corba de danys en diferents períodes/freqüències ocasionats per l'avinguda en cada cas. Font: 
Elaboració pròpia 
 

Resultats de la integració de l'àrea sota la corba característica Cost dels danys- freqüència 

d'ocurrència. Taula següent. 

 

 

Dany Anual Estimat (M €) 

P1-P2 5,50 

P2-P3 38,64 

P3-P4 65,01 

DAE 109,15 M €/anuals 

Taula. 32.   Resultats de la integració de l'àrea sota la corba característica Cost dels danys- freqüència 
d'ocurrència. Elaboració pròpia. 

 

5.5.2 Cost dany esperat anual, modelitzat amb GUAD2 D 

Períodes (anys) Cost Danys( M € ) Freqüències 

Període retorn 500 672,05 0,002 

Període retorn 100 557,34 0,01 

Període retorn 10 129,90 0,1 

Període retorn 1 0 1 

Taula. 33.   Taula relaciona períodes/freqüències amb els danys totals ocasionats per l'avinguda en cada cas. 
Font: Elaboració pròpia  
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Figura 29.- Corba de danys en diferents períodes/freqüències ocasionats per l'avinguda en cada cas. Font: 
Elaboració pròpia 
 

Resultats de la integració de l'àrea sota la corba característica Cost dels danys- freqüència 

d'ocurrència. Taula següent. 

 

 

Dany Anual Estimat (M €) 

P1-P2 4,92 

P2-P3 36,09 

P3-P4 58,46 

DAE 100 M €/anuals 

Taula. 34.   Resultats de la integració de l'àrea sota la corba característica Cost dels danys- freqüència 
d'ocurrència. Elaboració pròpia. 
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6. CONCLUSIONS 

En general s’observa un increment substancial dels danys en els períodes de retorn 100 i 

500 anys, respecte el període de retorn de 10 anys. 

L'estudi dels danys s'ha realitzat per dos vies diferents, corresponents els models hidràulics 

utilitzats GUAD2D i IBER.  

S'ha dividit l'anàlisi de les conclusions en tres parts, corresponents als períodes de retorn 

estudiats (T10, T100 i T500). 

 

6.1 ANÀLISIS DE RESULTATS IBER-GUAD2D 

Els danys que s'han obtingut amb IBER surten superiors als danys resultants que s'han 

modelitzat amb GUAD2D. 

o Danys causats per l'avinguda de període de retorn 10 anys  la diferència és de 14 

milions d'euros. 

o Danys causats per l'avinguda de període de retorn 100 anys, la diferència s'eleva fins 

als 75 milions d'euros. 

o Danys causats per l'avinguda de període de retorn 500 anys, la diferència és de  44 

milions d'euros. 

o Els danys esperats anuals, la diferència és de 9 milions d'euros 

La diferència de danys entre els dos models pels diferents períodes de retorn seran d'un 

10%. Aquesta diferència del 10%, probablement és degut a que les velocitats són 

potencialment superiors en els models IBER respecte els models fets amb GUAD2D. 

 

6.2 DANYS PERÍODE DE RETORN 10 ANYS 

L'inundació provoca majoritàriament danys sobre les poblacions de Ullà i Torroella de 

Montgrí, provocant uns costos dels danys estimats en 140 milions d'euros, mitjana entre els 

resultats dels dos programes. 

Els usos del sòl que generen un cost més elevat són els següents: 

• Camps de cultiu i fruiters, situats a la part nord-oest de l'àmbit estudiat,  

• Industries situades als polígons industrials de Gualta i Torroella de Montgrí. 

• Càmpings propers a la desembocadura del riu Ter. 

6.3 DANYS PERÍODE DE RETORN 100 ANYS 

Les poblacions més afectades per l'inundació són: Ullà, Gualta, Torroella de Montgrí, 

l'Estartit i Serra del Darò, provocant uns costos dels danys estimats en 600 milions d'euros, 

mitjana entre els resultats obtinguts amb els dos programes. 
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Els usos del sòl que generen un cost dels danys més elevat són els següents:: 

• Blocs de pisos i industries de les diferents poblacions. 

• Els càmpings i complexos hotelers propers a la costa on desemboca el riu Ter. 

 

6.4 DANYS PERÍODE DE RETORN 500 ANYS 

Les poblacions més afectades per l'inundació són: Ullà, Gualta, Torroella de Montgrí, 

l'Estartit i Serra del Darò, provocant uns costos dels danys estimats en 700 milions d'euros, 

mitjana entre els resultats obtinguts amb els dos programes. 

Els usos del sòl que generen un cost dels danys més elevat són els següents:: 

• Blocs de pisos i industries de les diferents poblacions. 

• Els càmpings i complexos hotelers propers a la costa on desemboca el riu Ter. 

 

A partir de la informació de perillositat i danys elaborada caldrà en un futur estudiar les 

mesures de protecció (estructurals i no estructurals) que haurà d'incloure en el Pla de gestió 

del risc d’inundació (PGRI) del Districte de conca fluvial de Catalunya.  
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8. SIGLES I ABREBIATURES 

 

ICC - Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

MDE - Model digital d’elevacions 
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ACA - Agència Catalana de l'Aigua 

 

MDT - Model digital del Terreny 

 

ETAPs - Estacions de tractament d'aigua potable 

 

SIG - Sistema de Informació geogràfica  

DEA - Dany esperat anual 

 

MCSC - Mapa de cobertes del sòl de Catalunya  

 

 


