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Resum
Aquest projecte parteix de la teoria desenvolupada per un estudi de recerca de doctorat 

(Bravo, 2006) per tal d'aplicar-la en un cas concret (la Província de Barcelona) i assentar 

bases per a futurs estudis. L'estudi de recerca parteix de la definició del que s'anomena 

entorn disruptiu, situacions que alteren la vida quotidiana pel seu efecte desorganitzador.

El principal propòsit d'aquest projecte és, doncs, identificar i avaluar la vulnerabilitat, l'interès 

de l'estudi de determinades localitats i les possibles respostes a les necessitats detectades 

que es posen de manifest en entorns disruptius. Es centra en temps anteriors a la irrupció 

del desastre i, per tant, en la prevenció.  L'escala del projecte és la municipal, fet que ha 

afegit complexitat i interès per la disponibilitat (o no) de dades a aquest nivell. 

Els objectius marcats i  seguits durant l'execució del projecte són: exposició de la teoria 

aplicada en aquest projecte; definició i detall  dels diferents escenaris possibles; anàlisi  i 

avaluació de la situació a la província de Barcelona; proposta de projectes a realitzar en 

aquest camp.

La classificació d'entorns disruptius utilitzada en aquest projecte és: naturalesa, accidents, 

economia, armament, institucions i llocs de pública concurrència. Per altra banda, s'entén 

per  sistemes  vulnerables  aquells  que  per  l'aglomeració  de  persones  en  un  moment 

determinat  o  per  continuïtat  d'una  situació  puguin  produir  vulnerabilitat  a  les  mateixes; 

també  s'inclouen  dins  d'aquesta  definició  aquells  sistemes  que  són  especialment 

vulnerables  a  catàstrofes  i  que en  puguin  augmentar  les  conseqüències.  Els  sistemes 

vulnerables es divideixen en sistemes de població, tècnics o en situacions excepcionals.

Un cop es van definir i aplicar aquestes dues classificaciones a l'entorn provincial barceloní, 

i donada l'extensió d'un creuament simple d'aquestes, es procedeix a fer una valoració a 

nivell municipal segons la metodologia exposada. Es defineixen uns indicadors que tenen 

com a característiques: relativitat dels valors, facilitat per aconseguir les dades necessàries, 

representativitat dels valors als diferents escenaris i situacions plantejades i la font ha de ser 

la mateixa per a tots els municipis (sempre que sigui possible).

Com a  conclusió  es  plasma  la  informació  elaborada  amb els  indicadors  en  un  plànol 

provincial a escala municipal, on s'observa els diferents graus de vulnerabilitat o d'interès 

per a estudis posteriors, prenent sempre com a referència la mitjana provincial. 

A continuació es fan una sèrie de propostes per a treballs relacionats entre els que destaca 

la implantació de sistemes d'informació geogràfica a nivell municipal per a l'estudi d'entorns 

disruptius des de la perspectiva de la teoria i metodologia plantejada en aquest projecte.
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 1 . Glossari
Ambient m. El medi o l’ambient és el món físic i el món dels éssers vius.

Artefacte m. Els artefactes o màquines són artificials amb comportaments rígids que estan 
predeterminats per la seva composició interna.

Entorn disruptiu m. S’entén per entorn disruptiu aquell on succeeix una o vàries situacions 
o esdeveniment s amb la capacitat d’irrompre en la psique i produir reaccions que alteren la 
seva  capacitat  integradora  i  d’elaboració. La  consolidació  de  l’esdeveniment  en entorn 
disruptiu es produeix quan aquest desorganitza, desestructura i provoca discontinuïtat en 
l'entorn.

Perill m. Contingència o possibilitat imminent que s'esdevingui algun mal.

Risc m. Contingència a la qual està exposat algú o alguna cosa, perill incert.

Sistema d'informació geogràfica m. Un sistema d'informació geogràfica (SIG o GIS) és un 
sistema basat en l'ordinador que proporciona els quatre següents conjunts de capacitats per 
a la manipulació de dades georeferenciades: entrada de les dades, gestió de les dades 
(emmagatzematge i recuperació), manipulació i anàlisis de les dades.

Sistema vulnerable m. S'entén per sistemes vulnerables aquells que per l'aglomeració de 
persones  en  un  moment  determinat  o  per  continuïtat  d'una  situació  puguin  produir 
vulnerabilitat a les mateixes. També s'inclouen dins d'aquesta definició aquells sistemes que 
són vulnerables a catàstrofes i que en puguin augmentar les conseqüències.

Vulnerabilitat  humana f.  Situació o procés en el  que intervenen factors físics,  socials, 
econòmics i ambientals, que determinen la magnitud del dany que pot dur l’impacte d’un 
determinat fenomen. La vulnerabilitat humana inclou la vulnerabilitat dels sistemes socials i 
econòmics, l’estat de salut, la infraestructura física i els actius ambientals.
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 2 . Prefaci
En aquest apartat es fa una breu pinzellada sobre les bases i origen de l'estudi, així com de 
la motivació amb que s'ha dut a terme.

 2.1 Origen del projecte

La relació de la humanitat amb el medi s'ha fet més complexa amb el pas del temps. Tot i la 
independència aparent de la que gaudim, alguns successos trenquen constantment aquesta 
cortina de fum.

Gràcies a les telecomunicacions som capaços de saber pràcticament a l'instant el que està 
succeint en qualsevol punt de la Terra. En aquest punt hem de recordar com la humanitat 
va poder  televisar els atacs terroristes de les Torres Bessones de New York l'onze de 
setembre del  2001 o el  seguiment  que es va fer  del  vaixell  Prestige  durant  tot el  seu 
recorregut fins el lloc on es va enfonsar.

Però és necessari que no només hi hagi la “visió de l'espectacle” sinó que també s'actuï per 
posar-hi remei. I no de qualsevol manera, com succeí després del terratrèmol de Cachemira 
on  es  van  poder  observar,  com  en  altres  casos  semblants,  algunes  deficiències 
d'organització i de gestió dels recursos existents.

És  evident  que  una  catàstrofe  introdueix  elements  de  sorpresa,  de  superació  de  les 
expectatives, d'insuficiència de recursos, de descoordinació, entre d'altres. El deure de la 
societat és el de preparar-se tant com sigui possible per poder pal·liar el més ràpid i millor 
que es pugui els efectes d'aquest desastre.

 2.2 Motivació

La motivació d'aquest projecte sorgeix de la necessitat de donar resposta als grans canvis 
que s'estan produint a la societat i al seu entorn. És necessari un canvi en la percepció de 
l'àmbit global i de les seves interaccions per tal de poder entendre l'àmbit local.

Aquest projecte parteix de la teoria desenvolupada per un doctorat per tal d'aplicar-la en un 
cas  concret  a  la  Província  de  Barcelona.  D'aquesta  manera  és  possible  aplicar  els 
conceptes detallats en el treball de recerca d'estudis de doctorat (Bravo, 2006) en un entorn 
més concret i assentar les bases per a futurs treballs relacionats.
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 3 . Introducció

En  els  següents  subapartats  s'especifiquen  com  a  introducció  els  objectius  plantejats, 
l'abast del projecte, el seu propòsit i l'objecte.

 3.1 Objectius del projecte

A continuació es detallen els objectius que es volen assolir amb aquest projecte:

➢ Exposició de la teoria aplicada en aquest projecte.

➢ Definició i detall dels diferents escenaris possibles.

➢ Anàlisi i avaluació de la situació a la província de Barcelona. 

➢ Proposta de projectes a realitzar en aquest camp.

 3.2 Abast del projecte

Tal  com es  comenta  a  l'apartat  4.4  no  es  tenen  en  compte  les  següents  causes  de 
catàstrofes: corrupció política, violència d'estat i holocaust degut a la dificultat per a valorar-
los a partir dels coneixements adquirits.

L'abast territorial engloba la província de Barcelona. Algunes de les dades extretes estan 
referides als àmbits del Pla territorial de l’àmbit metropolità i de les comarques centrals de la 
conformació  de  les  denominades  vegueries,  altres  dades  estan  referides  a  les  regions 
sanitàries...  En tot moment, però s'ha tractat dels mateixos municipis i per tant, la base 
territorial és la Província de Barcelona.

L'abast temporal emmarca des de febrer de 2006 fins a març de 2007 amb una dedicació 
total de 640 hores dividides segons els que es detalla a l'apartat 7. Avaluació econòmica 
d'aquesta memòria.

 3.3 Propòsit

El principal  propòsit  d'aquest  projecte és identificar  i  avaluar la vulnerabilitat  de manera 
sistemàtica per la inclusió de criteris quantitatius que es posa de manifest en emergències i 
catàstrofes. Concretament s'aplica des del punt de vista de projectes d'enginyeria aplicat a 
la Província de Barcelona.

 3.4 Objecte

L'objecte d'aquest treball  consisteix en identificar els punts forts i febles que ens podem 
trobar en cas de catàstrofe. Concretament es vol identificar la vulnerabilitat dels municipis de 
la Província de Barcelona a partir dels escenaris identificats, tot i que hi ha factors que 
necessitarien  un  anàlisi  ampliat  o  complementari  com  s'esmenta  dins  dels  apartats 
corresponents.
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 4 . Teoria
L'apartat  de teoria  planteja  quí  són els usuaris,  el  lloc i  moment  en què s'emmarca el 
projecte,  la  introducció  a  conceptes  teòrics,  els  entorns  disruptius  que s'identifiquen,  la 
classificació de sistemes vulnerables i una taula de possibles situacions en què es fa un 
primer creuament entre entorns i sistemes.

 4.1 Usuaris: raó de ser

De forma general, es defineix usuari intern aquell que es veu afectat de forma directa pel 
projecte i ha de prendre mesures que afecten les seves tasques quotidianes. Per tant, s'hi 
inclou tota la població de l'àrea afectada (també la que es troba en trànsit, com per exemple, 
turistes),  responsables  polítics  a  diversos  nivells  (municipal,  Diputació  de  Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Govern Espanyol, Unió Europea), cossos de seguretat (mossos 
d'esquadra,  guàrdia urbana,  policia nacional  i  altres cossos de seguretat  especialitzats), 
serveis públics (bombers, agents forestals, entitats de transport...) i altres entitats com per 
exemple  organitzacions  no  governamentals  o  empreses  privades,  com  per  exemple 
asseguradores.

Els  usuaris  externs  seran  aquells  afectats  de  forma  indirecta  per  la  catàstrofe.  Es  fa 
necessari  aclarir  que en el  context  que ens trobem hem de limitar  aquests usuaris  als 
pertanyents a la província de Barcelona i que es veuran afectats segons el tipus de situació 
disruptiva per deficiències en recursos (aigua, energia, menjar o altres).

 4.2 Lloc i moment

A continuació es detalla el contorn de l'àrea seleccionada, així com les comarques que la 
conformen:

Fig. 4 .1. Abast  territorial: Província de Barcelona. Font: www.diba.cat (5/09/2006)

En  el  gràfic  que  es  mostra  a  continuació  es  poden  observar  les  diferents  etapes  de 
recuperació després d'una situació disruptiva.

http://www.diba.cat/
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Fig. 4.2. Fases de recuperació (Alexander, 2002)

L'objecte d'aquest projecte es centra en temps anteriors a la irrupció del desastre, és a dir, 
en aquelles etapes en què la prevenció, en tot allò que sigui possible, resulta imprescindible.

El moment en què es desenvolupa el projecte és des de febrer de 2006 a març de 2007.

 4.3 Introducció als conceptes

Els conceptes tractats a continuació estableixen la base teòrica per a l'aplicació 
posterior en termes més concrets. Entre la teoria explicada hi ha les definicions 
bàsiques  de  crisi,  catàstrofe,  desastre,  emergència,  entorn  disruptiu,  una 
classificació general de catàstrofes, principis d'actuació i  identificació, paradoxes, 
teoria de sistemes, conceptes bàsics de direcció de projectes i definició de risc, perill 
i vulnerabilitat.

 4.3.1 Diferència conceptual: crisi, catàstrofe, desastre i emergència.

Les definicions d'aquests conceptes que es publiquen al Diccionari de l'Institut d'Estudis 
Catalans són:

➢ crisi  f.  Canvi  brusc,  favorable  o  advers,  en  el  curs  d'una  malaltia.  ||  Fase 
circumstancialment difícil que travessa una persona, una empresa, una indústria, un 
govern, etc. | crisi ministerial Temps durant el qual s'acompleix la formació d'un nou 
ministeri. 

➢ desastre  m.  Desgràcia  greu,  ruïnosa,  gros  infortuni,  esdeveniment  funest.  Els 
desastres causats per la pedregada, per les inundacions. Aquella pedregada fou un 
desastre. La pèrdua d'aquell home ha estat un desastre per a la seva família. Un 
desastre ferroviari. El lloc del desastre. | HIPERB. Cosa que ha anat molt malament, 
que no ha reeixit, etc. L'execució ha estat un desastre. | HIPERB. Persona que ho fa 
tot malament, que en res no reïx, etc. El seu fill és un desastre. 

➢ catàstrofe f. Esdeveniment, generalment tràgic, que condueix al desenllaç de l'obra 
dramàtica. | PER EXT. Esdeveniment calamitós, desastrós; daltabaix. 
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S'observa així la diferent gradació temporal i de risc que implica cada concepte. Tanmateix, 
cal aclarir-los amb altres definicions:

“  En  el  contexto  de  este  libro,  consideramos  emergencia  una  situación  catastrófica  o 
desastre que se produce por un evento natural (terremoto, erupción volcánica, huracán, 
deslave, grandes sequías etc.), accidente tecnológico (ejemplo: explosión en una industria) 
o directamente  provocada por el  hombre (conflicto armado,  ataque terrorista,  accidente 
causado por error humano ,etc.) en la que se ve amenazada la vida de las personas o su 
integridad física y/o se producen muertes, lesiones, destrucción y pérdidas materiales, así 
como sufrimiento humano. Por lo general,  se sobrecargan los recursos locales,  que se 
tornan insuficientes,  y quedan amenazadas la seguridad y funcionamiento normal  de la 
comunidad” (IBIS, 2006). 

Podem afegir, a més, que segons l'Oficina de Salut Mental de l'estat de Nova York (OMH) 
(IBIS, 2006):

“Los desastres difieren de las emergencias de rutina y causan problemas únicos a las 
organizaciones públicas y privadas, afectando también a los gobiernos locales, estatales y 
al federal. Los emergencias de rutina y los incidentes de crisis son eventos cuyas demandas 
por una respuesta pueden atenderse con los recursos locales”

La diferència entre desastre i catàstrofe és que la primera emfatitza el fenomen objectiu i la 
segona el subjectiu. El desastre identifica el succés, que donat a la segona magnitud el 
torna disruptiu, mentre la catàstrofe refereix a l'alteració de les referències simbòliques de 
l'individu quan la magnitud excedeix les capacitats individuals i col·lectives. Per tant, caldrà 
preveure aquestes situacions i coordinar les diverses actuacions que s'hauran de dur a 
terme.

 4.3.2 Definició d'entorn disruptiu

S’entén per entorn disruptiu aquell on succeeix una o vàries situacions o esdeveniment s 
amb la capacitat d’irrompre en la psique i produir reaccions que alteren la seva capacitat 
integradora i d’elaboració (Pons, 2006).

La  consolidació  de  l’esdeveniment  en  entorn  disruptiu  es  produeix  quan  aquest 
desorganitza,  desestructura  i  provoca  discontinuïtat   La  potenciació  de  la  capacitat 
disruptiva d’un esdeveniment ve donada per:

➢ Ser inesperat

➢ Interrompre un procés normal

➢ Minar el sentiment de confiança

➢ Contenir trets innovadors

➢ Amenaçar la integritat física pròpia o la d’altres.

➢ Distorsionar o destruir l’hàbitat quotidià.
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 4.3.3 Classificació general de catàstrofes

A la bibliografia s'ha observat la següent classificació, que és una bona introducció a la 
problemàtica amb què ens enfrontem:

➢ Naturalesa: divisió entre desastres geològics, és a dir, que produeixen alteració del 
globus terrestre (sismes, allaus) i atmosfèrics, que són originats a la capa de l'aire 
que rodeja  la  terra  (nevades,  tempestes,  inundacions...)  o  epidèmies  (VIH,  grip, 
vaques boges...).

➢ Accidents:  de  mitjans  de  transport  ja  siguin  vials,  marítims...  o  tecnològico-
industrials, com per exemple els casos de la central nuclear de Chernòbil o de la 
indústria química de Bhopal.

➢ Economia: hiperinflació, devaluacions abruptes, bloqueig econòmic, corrupció, atur 
generalitzat, depressió econòmica.

➢ Armament: conflicte bèl·lic, terrorisme, holocaust, violència d'estat. Alguns exemples 
corresponen a situacions viscudes per la humanitat  en el  darrer  segle:  les dues 
guerres  mundials,  l'holocaust  jueu  a  l'Alemanya  nazi,  terrorisme  (ETA,  IRA, 
terrorisme islàmic...) o les dictadures europees (Espanya, Itàlia...).

➢ Institucions: inseguretat i violència institucional. La primera, que és acceptada per 
bona  part de la població com una conseqüència de l'estructura estatal establerta, 
representa la superació dels recursos que dedicats a aquesta qüestió. A la violència 
institucional l'agent agressor és aquell del que s'espera protecció i justícia.

➢ Pública  concurrència:  allaus  humanes  en  estadis,  violència  en  manifestacions, 
incendis en grans locals tancats, reaccions violentes de grans col·lectius en situació 
d'exclusió social o en clara oposició al sistema social imperant...

Per tant, hi ha escenaris múltiples que sol·liciten respostes diferents. Així mateix, diverses 
situacions poden agrupar-se per a assolir una complexitat que deriva en una major dificultat 
d'actuació.

En aquest projecte es consideren alguns dels possibles escenaris que afecten directament 
a  les  competències  d'un  enginyer.  D'aquesta  manera,  no es  valoren  els  conceptes  de 
corrupció política, violència institucional i els que corresponen a l'apartat d'armament. 

 4.3.4 Principis d'identificació i actuació. Paradoxes.

El mètode emprat per a identificar l'objecte d'estudi i les implicacions que aquest comporta 
és el  de les 10 W descrit  per diversos  autors,  entre  els  que cal  destacar  el  professor 
Mordechai Benyakar (IBIS, 2006) i la seva aplicació a l'àmbit de la salut. Les preguntes que 
originen  aquesta  metodologia  són  semblants,  sinó  idèntiques,  a  les  que  típicament  es 
qüestiona un director de projectes en l'estudi de riscos.

A  continuació  es  detallen  les  10  W  i  les  seves  particularitats  aplicades  a  l’àmbit  de 
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l’enginyeria (Alexievitch et al, 2005):

➢ Warding and warning: prevenció. Representa una de les eines bàsiques a tenir en 
compte i consisteix en reconèixer factors que ens puguin dur a un escenari de risc, 
així com identificar les habilitats i capacitats dels agents (tant interns com externs) 
que hi són implicats. 

➢ Why: requereix distanciament envers la situació, donat que és necessària la màxima 
objectivitat. Aquest factor és crític ja que determina en gran mesura els següents 
punts.

➢ What: és l'objecte d'anàlisi, és a dir, el nostre punt o focus d'atenció.

➢ Who: es refereix a l'estructura organitzativa que ha d'actuar davant del desastre.

➢ Whose: responsabilitza una estructura com a agent d'actuació, i per tant, a partir 
d'ara ho englobarem dins del who. En aquest cas, és interessant veure la diferència 
entre necessitat i atzar que s'estudia al següent apartat.

➢ Whom: és l'agent que resulta afectat per l'esdeveniment i a qui volem millorar l'estat.

➢ When:  mai  s'ha d'oblidar  el  context  temporal  on es desenvolupa les actuacions 
donat  que  pot  comportar  i  fer  necessària  diferents  reaccions.  També  s'hauran 
d'especificar les etapes d'actuació (abans, durant, just després i a posteriori)  i  la 
planificació de tasques segons les prioritats i precedències.

➢ Where: de la mateixa manera, caldrà emmarcar-nos en un límit espaial concret, per 
a poder aplicar mesures.

➢ Ways: mitjançant la resposta de les preguntes formulades serà més immediat trobar 
la forma en què caldrà avançar per a la solució total o parcial del conflicte.

➢ Wholeness: totalitat. En aquest cas s'haurà de tenir una visió integral del problema, 
les seves complexitats, interaccions i sinèrgies, que en alguns casos poden ser en 
detriment de la nostra capacitat de reacció.

El métode de les 10 W s'ha utilitzat en part durant tot el projecte, com a punt de referència, i 
en la definició de la globalitat del treball i en cadasqun dels apartats realitzats. Per a situar-
se en contexte s'han aplicat les 10W en la realització de preguntes concretes aplicades al 
projecte. Algunes de les preguntes a les que cal respondre en una major concreció, ja sigui 
en aquest projecte o en els que es proposen més endavant, són:

➢ Quines accions preventives s'han de dur a terme? Algunes d'elles estan preparades 
o en funcionament?

➢ Per què s'han de realitzar les accions?

➢ Què s'ha de considerar?
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➢ Qui ha de responsabilitzar-se davant dels successos? Quina estructura organitzativa 
s'ha de preveure?

➢ Quina és la població afectada? Hi ha grups de risc especial?

➢ Quins serveis essencials han estat perjudicats? 

➢ Quins són els mecanismes d'emergència que caldrà posar en marxa?

➢ Quan  ha  succeït  la  catàstrofe?  (Estació,  climatologia,  temps,..)  Quines  són  les 
diferents etapes que es poden preveure?

➢ Quina és la zona afectada? Hi ha diferents anelles d'afectació?

➢ Quines zones o poblacions que s'analitzen tenen un major risc ja sigui per la seva 
geologia, morfologia o situació econòmico-industrial?

➢ Hi ha instruments ( simulacions, avaluació històrica...) per a descriure els efectes 
immediats  de  la  catàstrofe,  un  cop  produïda,  en  aspectes  com:  aire,  aigua, 
contaminació sòl, afectació als animals (de granja o salvatges)...?

Algunes de les paradoxes que s'han tingut en compte alhora de respondre o plantejar les 
preguntes, són les exposades pel Prof. Moty Benyakar (IBIS, 2006):

➢ Paradoxa  I:  Allò  que  és  fàctic,  que  hauria  de  presentar-se  com  a  mitjà  de 
recolzament i empara, és el factor patogen.

➢ Paradoxa II: El que assisteix es troba afectat per l'impacte.

➢ Paradoxa III: Prevenir i preparar-se davant d'allò que és imprevisible.

➢ Paradoxa IV: Tractar a persones sanes davant d'una situació anormal.

➢ Paradoxa V: La necessitat social de la víctima i l'impacte patogen per al subjecte. 
Cal evitar la victimització dels damnificats.

➢ Paradoxa VI: Trastorn d'Estrès Posttraumàtic (PTSD). Un sòl diagnòstic per a un 
quadre complex.

➢ Paradoxa VII: Assistència en salut mental en desastres. Per cada ferit físic hi pot 
haver fins a dos-cents damnificats psíquics. Per cada vint professionals d'assistència 
física hi sol haver un professional de salut mental.

➢ Paradoxa VIII: Entre la solidaritat i la rivalitat entre els factors que intervenen tant 
locals com internacionals.

➢ Paradoxa IX: Entre el professionalisme i el voluntarisme. El show de les catàstrofes. 
Dimensions econòmiques, polítiques, socials i psicològiques.

➢ Paradoxa X: Entre l'aparença de l'efecte i la conseqüència real.
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Tal com es pot observar aquestes paradoxes estan enfocades a la salut mental. Tot i això, 
es poden aplicar fàcilment a l'àmbit d'estudi tenint en compte alhora les implicacions que 
l'enfoc primer té per a les persones que intervenen en una situació disruptiva.

 4.3.5 Teoria de sistemes

La teoria de sistemes va ser formalitzada per Ludwick von Bertalanffy als inicis de la dècada 
de 1950 (Bertalanffy, 1980). Va recuperar el concepte aristotèlic de sistema (el tot és més 
que la suma de les seves parts) enfront de la teoria de la ciència clàssica o cartesiana 
(causalitat d'un sol sentit i descomposició en unitats elementals).

Es fonamenta en què el tot és la suma de les parts i de les relacions entre elles. Això és 
aplicable a la ciència i a la tecnologia, i per tant aquesta teoria va canviar el paradigma 
fonamental de la ciència.

La teoria de sistemes ha evolucionat en tres branques diferents, que no aïllades.

Ciència dels sistemes: teoria dels sistemes matemàtics. 

És l'exploració i la teoria científica en sistemes i el conjunt de principis aplicables de forma 
interdisciplinària. Ressalta que els problemes o enunciats no estan aïllats i a mesura es 
superposen, i per tant defineix un sistema com un conjunt d'elements relacionats entre sí i 
amb el medi. La descripció que es fa des d'aquest punt de vista del sistema pot ser:

➢ Interna o estructural, amb conceptes implicats com el d'estabilitat, amb les relacions 
amb les variables pròpies del sistema.

➢ Externa o funcional: en què s'observa el sistema com una caixa negra, amb unes 
entrades i sortides, i on s'expressa tot en diagrames de flux o de bloc.

Tecnologia de sistemes:  hardware (tecnologia de control, automatització...) i 
software (aplicació a problemes socials, ecològics, econòmics...).

 Aquí són d'aplicació conceptes com el feedback, informació, control, estabilitat o circuits.

Filosofia dels sistemes: reorientació del pensament i de la concepció del món 
segons el nou paradigma científic del sistema.

 La filosofia dels sistemes s'ocupa de la relació entre l'home i el seu medi. En el següent 
apartat s'explica el que s'entén per sistema real, conceptual i abstret.

Els fonaments de la teoria de sistemes són:

➢ Els sistemes no són independents sinó que existeixen dins d’altres més grans i 
n’engloben d’altres.

➢ Els sistemes són oberts. Això és un corol·lari de l’afirmació anterior.



Pàg. 22 Memòria

➢ Les funcions d’un sistema depenen de l’estructura d'aquest.

 4.3.6 Sistema real, conceptual i abstret

És necessari  fer  una  breu  pinzellada  del  que  s’entén  per  sistema  home  -  artefacte  – 
ambient.  Les  següents  definicions  i  explicacions  d’aquest  apartat  estan  extretes  de  la 
següent referència bibliogràfica (Blasco, 2000).

Fig. 4 .3. Esquema home – artefacte - ambient. Font: Apunts assignatura Projectes d'Enginyeria Química

Ambient

El medi o l’ambient és el món físic i el món dels éssers vius. Les seves característiques són:

➢ El medi evoluciona i presenta fluctuacions.

➢ En depenen l’estat i el funcionament d’homes i artefactes, que alhora el deformen i 
l’alteren.

➢ El medi  afecta els  altres components  del  sistema a través de les lleis  físiques, 
químiques, biològiques i socials, degradant-los o envellint-los.

Si tal com s’ha afirmat anteriorment, el sistema és obert cal entendre que també ho és el 
medi, i per tant cal observar les interaccions d’altres homes i artefactes al sistema.

Artefacte

Els  artefactes  o  màquines  són  artificials  amb  comportaments  rígids  que  estan 
predeterminats per la seva composició interna.

➢ El seu funcionament està regulat per les lleis naturals i la seva vida és limitada.

➢ Són fràgils i estan supeditats a cas i condició.

➢ Paràmetres  com  força,  velocitat  i  precisió  estan  supeditats  als  requeriments 
econòmics.
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Home

Les persones són adaptables i flexibles en la majoria de casos i gaudeixen de llibertat per a 
decidir.

Algunes de les seves característiques que afecten al projecte són:

➢ La  llibertat  de  decisió  provoca  imprevisió  i  es  fa  necessària  la  comprovació, 
redundància i supervisió.

➢ La seva flexibilitat permet reduir costos.

➢ Per tal que el sistema sigui eficaç cal tenir en compte les característiques pròpies 
dels artefactes i de les persones. 

Sistema

En aquest punt s'explica què s'entén per sistema real, conceptual i abstret:

➢ Sistemes reals: entitats percebudes a través de l'observació o inferides d'aquestes, i 
que són independents de l'observador.

➢ Sistemes conceptuals: construccions simbòliques.

➢ Sistemes abstrets: són sistemes conceptuals que corresponen a la realitat.

Aquesta visió que es dóna de la teoria de sistemes s'ha emprat en la visió que s'ha extret de 
la Província de Barcelona. 

 4.3.7 Conceptes bàsics de direcció de projectes

Cal en primer terme definir el que s'entén per projecte. Segons la font a la que ens referim 
aquest concepte varia de forma sensible. Per exemple, segons el Gran Diccionari  de la 
Llengua Catalana obtenim:

[1803; del ll. projectus, -us, íd.]

m 1 Allò que hom pensa portar a acompliment. 

2 Pla proposat per a realitzar-lo. 

3  Estudi detallat d'una obra a realitzar.  Concurs de projectes per a l'erecció d'un  
monument. 

4 ARQUIT /ENG Conjunt de plans i de documents explicatius que donen totes les 
dades tècniques i totes les vistes d'elements o de conjunt necessàries per tal que 
hom pugui fabricar una màquina, una instal·lació, etc. o construir un edifici, un pont, 
etc. d'acord amb les instruccions de qui l'encarrega o segons un programa establert. 
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5 projecte de llei DR CONST Text de llei que el govern elabora i que, de cara a la 
seva aprovació, sotmet al parlament. 

Tradicionalment s'ha considerat que la quarta accepció és la més apropiada per al camp de 
l'enginyeria. Tot i això, s'està ampliant aquesta definició, ja que també ha evolucionat el que 
s'entén per enginyer i l'exercici de la seva professió.

Una de les definicions més actuals és la proposada per Blasco et al (2002) que amplia les 
que s'havia donat fins el moment:

“El projecte és un conjunt de proposicions descriptives (de creació i de decisió) i orientades 
a l'acció, que estan situades en el món de les idees o del coneixement”.

Les  proposicions  inclouen  les  ordres  d'execució,  els  plànols,  les  ordres,  instruccions  o 
procediments  que  apareixen  durant  el  desenvolupament  del  projecte.  L'execució  de 
proposicions durà a l'acció que consistirà, fonamentalment, en l'administració dels objectes 
intermedis  de tipus  organitzatiu  (per  exemple,  estructura  empresarial  o  pla  comptable), 
artefactual  (per  exemple,  llapis,  ordinador  o  camió)  i  simbòlic  (per  exemple,   mapes) 
disponibles i pertinents al projecte (Bravo, 2006).

Per a descriure  el  que s'entén per direcció  de projectes  ens adreçarem als  conceptes 
proposats pel (PMBOK, 2004): “La direcció de projectes és l'aplicació de coneixements, 
habilitats, eines i tècniques a les activitats d'un projecte per a satisfer els requeriments del 
projecte”. Els fonaments bàsics són:

➢ Cicle de vida del projecte

➢ Cinc grups de processos de direcció de projectes

➢ Nou àrees de coneixement

El cicle de vida d'un projecte es defineix com el conjunt de fases que connecten l'inici i el 
final d'un projecte. La divisió en fases correspon al director del projecte o l'organització i cal 
que incorpori els enllaços amb les operacions de l'executiu. La transició entre fases està 
definida generalment per transferències tècniques. Alguns dels aspectes que cal tenir en 
compte són:

➢ Assignació de recursos tècnics

➢ Moments  d'entrega  de  les  fases  i  revisió,  verificació  i  validació  dels  productes 
entregables.

➢ Assignació de recursos humans i concreció de responsabilitats i funcions.

➢ Forma de control  i aprovació de cada fase. Si la descripció del projecte és molt 
detallada es pot incloure formularis, diagrames o llistes de control.
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La definició de costos i personal que es requereix amb el temps ve definit per:

Fig.  4.4. Diagrama Costos- personal versus temps (PMBOK, 2004)

La incertesa d'assolir amb èxit el final del projecte és major a l'inici d'aquest i, per tant, 
també és major el risc de no complir els objectius a l'inici que més endavant. De la mateixa 
manera  la influència que poden exercir els interessats a l'inici és major que al final, sent els 
costos dels canvis majors al final que a l'inici.

Un grup de processos inclou els processos de direcció de projectes que estan vinculats per 
les respectives entrades i sortides. Els grups de processos no són fases del projecte sinó 
que constitueixen aquestes. Els cinc grups de processos són:

➢ Grup de processos d'iniciació: defineix i autoritza el projecte o una fase d'aquest.

➢ Grup de processos de planificació: defineix i refina els objectius, i planifica el curs 
d'acció requerit per aconseguir els objectius i l'abast pretès del projecte.

➢ Grup de projectes d'execució: integra a recursos humans i materials per a dur a 
terme el pla de gestió del projecte per al projecte.

➢ Grup de processos de seguiment i control: mesura i supervisa regularment l'avanç, 
per tal d'identificar les variacions respecte del pla de gestió del projecte, per tal que 
es prenguin mesures correctives quan sigui necessari.

➢ Grups de processos de tancament:  formalitza l'acceptació del producte,  servei o 
resultat i acaba de forma ordenada el projecte o fase.

Tot  i  que  en aquesta  classificació  s'ha  compartimentat  els  diversos  grups,  cal  tenir  en 
compte la interacció que es produirà a la pràctica entre tots ells. És funció del director del 
projecte assignar als responsables de l'execució de cada grup de processos, el rigor i quins 
es fan servir en cada moment.

Es poden organitzar els processos dels grups de processos de direcció de projectes en nou 
àrees de coneixement. Aquestes es mostren en el gràfic que es troba a continuació:

 

Tiempo 

Nivel  
de coste 

y de 
personal 

Fase inicial 

Fases intermedias 

Fase final 
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1. Planificación de la Gestión de 
Riesgos 
2. Identificación de Riesgos 
3. Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
4. Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 
5. Planificación de la Respuesta 
a los Riesgos 
6. Seguimiento y Control de 
Riesgos 
 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Gestión del Tiempo            
del Proyecto 

1. Definición de las Actividades 
2. Establecimiento de la 
Secuencia de las Actividades 
3. Estimación de Recursos de 
las Actividades 
4. Estimación de la Duración de 
las Actividades 
5. Desarrollo del Cronograma 
6. Control del Cronograma 

Gestión de los Recursos 
Humanos  del Proyecto 

1. Planificación de los Recursos 
Humanos 
2. Adquirir el Equipo del Proyecto 
3. Desarrollar el Equipo del 
Proyecto 
4. Gestionar el Equipo del 
Proyecto 

Gestión de las 
Adquisiciones  
del Proyecto 

Gestión de la  
Integración del Proyecto 

1. Desarrollar el Acta de   
Constitución del Proyecto 
2. Desarrollar el Enunciado del 
Alcance del Proyecto (Preliminar) 
3. Desarrollar el Plan de Gestión    
del Proyecto 
4. Dirigir y Gestionar la Ejecución 
del Proyecto 
5. Supervisar y Controlar el 
Trabajo del Proyecto 
6. Control  Integrado de Cambios 
7. Cerrar Proyecto 

Gestión de los Costes      
del Proyecto 

Gestión de las 
Comunicaciones del 

Proyecto 

1. Planificación de las 
Comunicaciones 
2. Distribución de la Información 
3. Informar el Rendimiento 
4. Gestionar a los Interesados 

Gestión del Alcance           
del Proyecto 

1. Planificación del Alcance 
2. Definición del Alcance 
3. Crear EDT 
4. Verificación del Alcance 
5. Control del Alcance 

Gestión de la Calidad          
del Proyecto 

1. Planificación de Calidad 
2. Realizar Aseguramiento    
de Calidad 
3. Realizar Control de Calidad 

Gestión de los Riesgos          
del Proyecto 

1. Planificar las Compras y 
Adquisiciones 
2. Planificar la Contratación 
3. Solicitar Respuesta de 
Vendedores 
4. Selección de Vendedores 
5. Administración del Contrato 
6. Cierre del Contrato 

1. Estimación de Costes 
2. Preparación del Presupuesto 
3. Control de Costes 

Fig.  4.5. Descripció de les àrees de coneixement de la direcció de projectes i dels processos de direcció de projectes. 
(PMBOK, 2004)

Es pot veure més endavant que la Província de Barcelona no disposa de mecanismes, més 
enllà d'una fase en curs de revisió o incipient implantació, per gestionar projectes complexes 
per un entorn disruptiu. Aquest és un dels resultats que s'extreuen d'aquest projecte que 
s'ha adreçat a utilitzar només un “Projecte d'Estudi” sobre vulnerabilitat a la Província de 
Barcelona i que no tenia com a objectiu proposar les solucions, un objectiu molt més ampli 
propi de portfolis o programes també contemplats als estàndards del PMI. 
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 4.3.8 Definició de risc, perill, vulnerabilitat 

Tot  i  respectant  les  particularitats  del  PMBOK s'amplien  els  conceptes  de  risc,  perill  i 
vulnerabilitat.  A continuació es pot veure reflectida la definició  d'aquests tres conceptes 
segons l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, 2006):

risc m. Contingència a la qual està exposat algú o alguna cosa, perill incert. Correm el risc 
de perdre-ho tot. Van saltar d'una vora a l'altra a risc de caure a l'aigua. Posar-se a risc de 
prendre mal.

perill m. Contingència o possibilitat imminent que s'esdevingui algun mal. Ens amenaça un 
greu perill. Vés amb compte a passar el pont:  hi ha perill  de la vida. |  Situació en què 
existeix la dita contingència o possibilitat. Afrontar un perill. La pàtria està en perill. El pobre 
malalt està en perill de mort.

vulnerabilitat f. Qualitat de vulnerable.

vulnerable adj. Que pot ésser vulnerat. | Susceptible d'ésser afectat per allò que hom diu, 
d'ésser convençut o vençut en una discussió, en una qüestió, etc.

Segons (Casal, 1986) per tal de donar una definició rigorosa de risc cal quantificar aquest 
paràmetre. Una opció és que el risc sigui la multiplicació de la freqüència d’un succés per la 
magnitud de les seves conseqüències.  Per tal  de determinar el valor  que atribuïm a la 
freqüència s’han aplicat diverses metodologies. Per altra banda, un dels inconvenients que 
presenta aquesta definició és que les conseqüències poden ser tant variades com morts, 
ferits de diversa consideració, danys materials, econòmics o ambientals (contaminació de 
sòls, de rius, pèrdua de biodiversitat...). 

Així mateix, es refereix a perill com allò que pot produir un accident o un dany. Per tant, el 
risc aniria associat a la possibilitat que aquest perill  es converteixi en realitat amb unes 
conseqüències determinades.

Els riscos poden classificar-se en:

➢ Riscos de categoria A: inevitables i acceptats, sense compensació.

➢ Riscos  de  categoria  B:  evitables,  en  principi,  però  que  s’han  de  considerar 
inevitables si es vol estar plenament integrat a la societat

➢ Riscos de categoria C: normalment evitables, voluntaris i amb compensació

També es pot fer la següent classificació:

➢ Riscos convencionals: relacionats amb l’activitat i l’equip existent en cada sector.

➢ Riscos específics: associats a la utilització o manipulació de productes, que degut a 
la seva pròpia naturalesa, poden causar danys.
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➢ Riscos majors: relacionats amb accidents i situacions excepcionals. 

Tal com es pot veure en aquest últim punt, aquest és l’objecte d’aquest projecte.

Una visió una mica diferent del que s'entén per risc és la proposada per (Beck, 2002). La 
seva visió del que anomena Societat  del risc global o Segona modernitat reflexiva (era 
actual) revisa i dóna per obsolets conceptes com classe, família, ciència o estat-nació, i per 
tant revisa també el que s'entén per risc.

La definició que proposa aquest autor per a societat del risc és:

➢ Ni destrucció ni confiança/seguretat sinó virtualitat real.

➢ Un futur amenaçant, (encar) contrafàctic, es converteix en el paràmetre d'influència 
per a l'acció actual.

➢ Una  proposició  simultàniament  fàctica  i  valorativa,  combina  una  moralitat 
matematitzada.

➢ Control i falta de control tal com s’expressa en la incertesa fabricada.

➢ Coneixement o desconeixement materialitzat en conflictes de reconeixement.

➢ Global i local simultàniament reconstituïts com a “glocalitat” dels riscos.

➢ La distinció entre coneixement, impacte latent i conseqüències simptomàtiques.

➢ Un món híbrid creat per l'home que ha perdut el dualisme entre natura i cultura. 

 4.4 Entorns disruptius

A continuació es detallen els diferents entorns proposats (IBIS, 2006) i als que ja s'ha fet 
una breu pinzellada a l'apartat 4.3.3 Classiificació general de catàstrofes.

 4.4.1 Desastres naturals

A partir de la industrialització, la humanitat s'ha vist a ella mateixa invulnerable i dominant de 
la natura. Actualment, però, s'està estenent la certesa que la natura no es pot dominar del 
tot. Teories com les de Gaia desenvolupada durant la dècada dels setanta del segle XX pel 
Doctor James Lovelock demostren els canvis de tractament de l’espècie humana cap al seu 
hàbitat.

Els fenòmens naturals que esdevenen al llarg del planeta, solen ser de característiques 
locals i d'aquesta manera és més senzill la previsió i actuació en aquells casos que sigui 
necessari. La previsió es realitza amb càlculs de probabilitats, identificació de zones de risc 
o estudis històrics; també caldrà desenvolupar protocols d'actuació concrets i formar a la 
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població. El desastre natural es produeix quan totes les previsions que s'han fet, ja sigui de 
recursos  materials  o  humans  necessaris,  estan  sobrepassades  i  cal  procedir  amb  un 
protocol extraordinari i excepcional.

La classificació que realitzarem dels desastres de la natura són:

➢ Desastres geològics: terratrèmol, tsunami, erupcions volcàniques...

➢ Desastres atmosfèrics: ciclons tropicals, tornados, inundacions i sequeres.

4.4.1.1. Desastres geològics

Terratrèmol

Es defineix terratrèmol o sisme als moviments bruscos de l'escorça terrestre. N'hi ha de tres 
tipus: 

➢ Volcànics:  es  produeixen  relacionats  amb  les  erupcions  volcàniques,  són  poc 
intensos i deixen de percebre's a poca distància del volcà.

➢ Tectònics:  provocats  pel  moviment  de  les  capes  tectòniques  (litosfera).  El  seu 
hipocentre es troba entre 10 i 25 km de profunditat.

➢ Batisismes: amb un origen poc clar, el seu focus o hipocentre es troba entre 300 i 
700 km de profunditat.

Segons  el  Pla  SISMICAT  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (SISMICAT,  2003),  alguns 
conceptes que cal conèixer per a poder aprofundir en aquest aspecte són:

➢ Magnitud d'un terratrèmol: és la mesura instrumental de la grandària d'un terratrèmol 
expressada per l'energia alliberada en el focus del terratrèmol.

➢ Intensitat macrosísmica: estimació dels efectes del terratrèmol en un punt determinat 
que depèn, fonamentalment, de la grandària del sisme, profunditat i distància de 
l’epicentre. 

➢ Perillositat sísmica: Probabilitat  que en un lloc determinat i durant un període de 
temps de referència s’esdevingui un terratrèmol que atenyi o depassi una intensitat 
determinada.

➢ Vulnerabilitat sísmica: és la susceptibilitat d’un edifici o instal·lació a patir un dany 
degut a l’ocurrència d’un terratrèmol. Es pot expressar en classes des d'A fins a F, 
de més a menys vulnerable.
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➢ Risc sísmic: risc dels danys o les pèrdues en vides que pot produir un terratrèmol, 
sovint valorat en costos econòmics.

➢ Llindar de referència de dany: dany sofert per un municipi consistent en més de 50 
edificis inhabitables o més d’un 10% del total d'edificis del municipi inhabitables.

Per a registrar gràficament els sismes s'empren els sismògrafs i per a mesurar la intensitat 
s'utilitzen dues escales generalitzades:

➢ Escala de Richter: logarítmica que mesura l'energia alliberada pel sisme.

➢ Escala de Mercalli: és qualitativa i analitza els efectes destructius del sisme sobre 
edificis construccions i persones.

A Espanya s'han enregistrat terratrèmols de diversa intensitat. Un exemple n'és el que va 
succeir a Lorca (Murcia) el 29 de gener de 2005 de 4,6 graus a l'escala de Richter.

Fig.  4.6. Conseqüències del terratrèmol del 29/01/2005 a una vivenda de Lorca. Font: Instituto Geográfico Nacional. 

Http://www.ign.es  (16/09/2006)

Tsunami

El nom japonès d'aquest fenomen vol dir “gran onada al port”. És iniciat per terratrèmols 
submarins que provoquen el desplaçaments de grans quantitats d'aigua en forma d'onades 
de gran mida i que posseeixen una gran elevada energia cinètica i potencial.

No cal anar a les costes asiàtiques per a comprovar els efectes d'un tsunami, ja que al mar 
Mediterrani se n'han produït i han afectat a les Illes Balears. En la foto següent, però, es pot 
observar el canvi de fisonomia d'una badia de Tailàndia després del tsunami que va tenir 
lloc a Tailàndia el 2004:

http://www.ign.es/
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Fig. 4 .7. Abans i després del tsunami a les costes asiàtiques del 2004. Font: Center for Satellite Based Crisis 

Information. http://www.zki.caf.dlr.de/intro_en.html (16/09/2006)

Erupcions volcàniques

Una erupció volcànica és un episodi d'activitat violenta d'un volcà on emergeix magma (roca 
fosa) i gasos de l'interior del planeta, des de la cambra magmàtica fins al cràter, a través de 
la xemeneia.

Segons la violència del l'erupció, es pot formar un núvol dels gasos (CO, CO2, H2 i SO2) que 
origina  fortes  pluges  i  llamps.  Si  la  lava  vessa  per  sobre  del  cràter,  aquest  punt  és 
denominat crisi. Després d'aquest moment el volcà pot tornar al seu estat de latència.

Fig.  4.8. Fotografia de l'erupció del Teide el 1971. Font: Instituto Geográfico Nacional. Http://www.ign.es   
(16/09/2006)

http://www.ign.es/
http://www.zki.caf.dlr.de/intro_en.html
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4.4.1.2. Desastres atmosfèrics

Els  fenòmens  atmosfèrics  són  els  que  s'originen  a  la  capa  d'aire  que  rodeja  la  Terra 
(atmosfera).  Segons  les  seves  característiques  i  magnituds  poden  esdevenir  autèntics 
desastres naturals. 

Ciclons tropicals

Són aquells fenòmens meteorològics que comporten moviments circulars de masses d'aire 
a la superfície terrestre amb forma més o menys cònica i amb una gran força i velocitat. Un 
tipus concret són els huracans que tenen lloc a les zones tropicals, excepte el Pacífic sud i 
l'Atlàntic sud.

Tornados

Els tornados tenen característiques semblants als huracans. Són fenòmens imprevisibles 
que consten de la rotació d'una massa de núvols densa amb l'aparició d'un embut per la 
part inferior.

La seva amplitud és variable (30 cm a 2 km) i la velocitat de rotació també, encara que es 
calcula un màxim de 500 km/h de velocitat del vent a l'interior de l'embut.

En els últims anys s'ha observat un increment de l'aproximació de tornados al litoral català. 
En la fotografia mostrada a continuació s'observa el tornado que es va formar el 2005 i que 
envaí l'Aeroport del Prat a Barcelona.

Fig.  4.9. Tornado i avió a l'Aeroport del Prat. Font: 

www.pbase.com/flying_dutchman/spain(16/09/2006)

Inundacions

Les inundacions són l'augment  del  nivell  de l'aigua en diferents  zones.  Algunes de les 
causes de les inundacions són:

http://www.pbase.com/flying_dutchman/spain
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➢ Incapacitat  del  terreny,  la  vegetació  o de les infraestructures  d'absorbir  el  cabal 
d'aigua ja sigui de pluja o per la pujada de nivell d'un riu (pluges a l'encapçalament 
del riu o desgel).

➢ Elevació del nivell del mar degut a l'aparició de forts vents o onades (tsunami), que 
provoquen la inundació de la zona costera.

Fig.  4.10. Inundacions al litoral català. Font: noticias.ya.com/fotos/200208/0103.htm (16/09/2006)  

Sequeres

La sequera ve provocada per la falta de precipitacions durant un llarg període de temps i es 
pot veure magnificada per altres factors. És un dels problemes que més afecta a l'Estat 
Espanyol.  Un  exemple  el  podem  trobar  a  Andalusia,  on  una  sequera  va  castigar  la 
comunitat autònoma durant tres anys seguits sense interrupció. 

Els  problemes  associats  a  una  sequera  són  molt  importants  (impermeabilitat  del  sòl, 
absència d'aigua per abastament i altres usos, increment del risc d'incendi,...) ja que malmet 
molts recursos i crea una dependència de la vida local a recursos externs.

Incendis

Els  incendis  forestals  són  un  dels  desastres  més  habituals  del  nostre  territori.  Si  bé 
normalment  el  nombre de defuncions  per aquest  motiu  és reduït,  no ho és el  nombre 
d'hectàrees cremades. A continuació s'observa una taula on es pot comprovar les hectàrees 
cremades durant el 2005 a la Província de Barcelona.

Comarca Nombre 
Incendis

Superfícies 
arbrades 
cremades 

(ha)

Superfícies 
no arbrades 
cremades 

(ha)

Superfície 
forestal total 
cremada (ha)

Alt Penedès 48 9,979 11,144 21,123

Anoia 29 3,931 7,346 11,277

http://noticias.ya.com/fotos/200208/0103.htm
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Comarca Nombre 
Incendis

Superfícies 
arbrades 
cremades 

(ha)

Superfícies 
no arbrades 
cremades 

(ha)

Superfície 
forestal total 
cremada (ha)

Bages 59 1.975,146 445,420 2.420,566

Baix Llobregat 48 74,729 95,861 170,590

Barcelonès 18 0,603 14,839 15,442

Berguedà 28 390,299 81,946 472,245

Garraf 7 0,700 0,090 0,790

Maresme 23 7,565 2,358 9,923

Osona 29 3,027 4,161 7,188

Vallès Occidental 45 86,952 124,712 211,664

Vallès Oriental 35 33,017 2,131 35,148

Catalunya 892 3.601,753 1.892,167 5.493,920

Taula 4.1. Incendis forestals a la Província de Barcelona per comarques. Font: http://mediambient.gencat.net (9/10/2006)

 4.4.2 Epidèmies

Una epidèmia és una malaltia infecciosa i transitòria que es difon a un gran nombre de 
persones  d'un  territori  o  regió  determinades.  En  aquest  sentit  en  alguns  països 
determinades  malalties  epidèmiques  s'han  convertit  en  veritables  pandèmies  degut  a 
l'afectació d'un percentatge molt elevat de la població.

Això, juntament amb el fet que moltes vegades no es segueixen, o no es poden seguir per 
falta  de  recursos,  les  mínimes  condicions  d'higiene  augmenta  la  dificultat  a  l'hora  de 
disminuir el nombre de malalts.

Un dels casos que es voldria destacar en aquest cas és va ser el de la Grip Espanyola de 
principis del segle XX. Aquest virus H1N1 va matar a uns 40 milions de persones a tot el 
món en tant sols 2 anys (1918-1919) (més de cinc vegades el nombre de morts de la 
Primera Guerra Mundial). Actualment s'està estudiant per a poder trobar similituds amb la 
grip aviar (virus H5N1). Una de les més interessants és que tot i l'origen zoogènic del virus 
ambdós  es  transmeten  als  humans  i  que  podria  generar  un  entorn  disruptiu,  sent  un 
escenari que s'afegiria a les vulnerabilitats estudiades.

http://mediambient.gencat.net/
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 4.4.3 Accidents

S'entén  per  accident  un succés que origina  perjudicis  a  persones,  construccions,  bens 
materials o al medi en general, i que en principi és involuntari. Com tot desastre provoca 
l'alteració de la realitat existent degut als danys que causa (Casal et al., 1986)

Es classifiquen els accidents en dos tipus:

➢ mitjans de transport: vials, marítims, aeris o espacials;

➢ industrials i/o tecnològics.

Alguns exemples que poden il·lustrar la magnitud d'aquests accidents són l'enfonsament del 
vaixell Prestige davant de la costa gallega o l'escapament de gas i posterior formació d'un 
núvol tòxic que matà a 3000 persones a Bhopal (Índia).

Per al cas d'accidents industrials i/o tecnològics s'han desenvolupat una sèrie d'eines per al 
càlcul de probabilitats i la previsió d'accidents. Es basen en la identificació de perills i es 
poden dividir en:

➢ Mètodes  qualitatius:  auditoria  de  seguretat,  anàlisi  històric  d'accidents,  anàlisi 
preliminar  d'accidents,  llistats  de control,  anàlisi  de  perill  i  operabilitat  (HAZOP), 
anàlisi de modes de fallada (FMEA), entre d'altres.

➢ Mètodes  semiquantitatius:  índex  Dow,  índex Mond,  índex SHI  i  MHI,  arbres  de 
fallades i de successos. 

Els  mètodes  semi  quantitatius  es  caracteritzen  per  l'aplicació  de  valors  a  diversos 
paràmetres segons l'escenari existent, i l'extrapolació d'aquests a índex de probabilitat de 
danys, de morts... segons l'experiència històrica.

Per a exemplificar aquest entorn de ruptura s'exposa el cas del Càmping dels Alfacs on 
moriren 216 persones i hi va haver uns 200 ferits. El fet succeí quan va explotar un camió 
cisterna que contenia propilè en una carretera a prop del càmping. A continuació es mostra 
una fotografia on es pot veure les conseqüències de l'accident del dotze de juliol de 1978 
sobre un establiment hostaler:

Fig.  4.11. Accident a Els Alfacs. Font: bomberiles.com/miquelvalls/Alfacs.htm (16/09/2006)  

http://bomberiles.com/miquelvalls/Alfacs.htm
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 4.4.4 Economia

La globalització de la societat indueix a la globalització de l'economia, o a l'inrevés. En els 
mercats mundials es pot comprovar que la desestabilització d'un mercat nacional o estatal 
pot tenir conseqüències a tot el món, encara que l'origen inicial del problema revertís tant 
sols a nivell local.

La dependència de la vida diària d'una persona a l'economia és elevada, ja que pot afectar 
a coses com el seu lloc de treball o els recursos que consumeix. Així mateix, la inestabilitat 
d'un sistema econòmic que exclou una gran part  de la humanitat  a  l'accés a recursos 
provoca, entre d'altres, moviments migratoris o guerres civils.

Per la seva actualitat, és necessari citar la situació que s'esdevé de la pujada de preus al 
sector immobiliari. Aquesta pujada tant ràpida provoca la vulnerabilitat de sectors socials 
com per exemple els joves, famílies monoparentals, gent gran...

Algunes de les situacions a considerar són les que s'expliquen a continuació.

 4.4.4.1 Hiperinflació

S'entén per inflació la contínua pujada general  de preus i es mesura amb un índex de 
costos de diversos bens i serveis.

Aquesta concepte es coneix com a hiperinflació quan aquesta pujada s'accelera i provoca 
incertesa i desconfiança. Quan succeeix es vincula amb l'increment del diner i dels crèdits 
de forma exponencial, i per tant la desvinculació amb els actius reals i el retorn a un sistema 
de permuta.

 4.4.4.2 Devaluacions abruptes

La devaluació  de la  moneda d'un estat  es produeix  quan el  Govern  d'aquest  decideix 
disminuir-ne el  seu  valor  de  canvi  respecte  altres  monedes  internacionals.  Entre  altres 
causes, el govern es pot veure obligat a aquest procediment degut a un dèficit crònic de les 
balances de pagaments o de compte corrent. 

 4.4.4.3 Bloquejos econòmics

Segons  el  Dret  Internacional  un  bloqueig  econòmic  és  un  acte  de  guerra  on  un  país 
bloqueja els ports comercials d'un altre per tal que aquest es vegi mancat de recursos de 
l'exterior. Per tal que sigui legal cal que:

➢ Sigui ordenat pel sobirà o per l'autoritat bèl·lica d'una potència bel·ligerant.

➢ Ha de ser efectiu.

➢ Els països neutrals han de ser avisats per tal que puguin treure els vaixells de les 
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aigües del país afectat.

Un exemple el trobem al bloqueig que els EUA mantenen sobre la illa de Cuba des dels 
anys 60 del segle XX.

Fig. 4 .12. Bloqueig econòmic a Cuba. Font: http://cubanite.clarence.com/archivi/2004-11-01.html (16/09/2006)  

 4.4.4.4 Corrupció

Tal com ja hem comentat no ens ocuparem d'aquest assumpte dins d’aquest projecte.

 4.4.4.5 Desocupació massiva

Degut als cicles econòmics,  periòdicament ens trobem en una situació on hi  ha menor 
demanda de bens i serveis i, per tant, hi ha acomiadaments massius. 

En alguns casos ens podem trobar amb una ocupació a temps parcial generalitzada i una 
ocupació que genera ingressos insuficients per al treballador, que es veu, en molts casos, 
obligat a emigrar.

 4.4.4.6 Depressió econòmica

En el mateix sentit, s'entén com a depressió econòmica al punt més baix del cicle. Conjuga 
reducció  de producció  i  de  vendes,  elevada  taxa  d'atur  i  tancaments  d'empreses.  Són 
conseqüència d'una caiguda de la demanda que provoca disminució de la inversió i dels 
sous, o per tant del consum.

Dues teories expliquen de forma diferent les causes de les depressions econòmiques: el 
keynesianisme i el marxisme. La primera intenta donar-li un sentit dins del cicle i la segona 
la planteja com una conseqüència inevitable del sistema capitalista.

La depressió econòmica d'Estats Units a principis del segle XX ens han deixat fotografies 
com aquesta on es pot llegir “Venc aquest cotxe per 100$, necessito diners, ho vaig perdre 
tot a la Borsa”:

http://cubanite.clarence.com/archivi/2004-11-01.html
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Fig.  4.13. Caiguda de la borsa de 1929 a Estats Units. Font: http://www.historiasiglo20.org (16/09/2006)

 4.4.5 Armament

Les  armes  varien  la  relació  agressiva  entre  les  persones.  L'armament  representa  una 
amenaça per a la humanitat,  ja sigui en mans de l'estat  en forma d'armes de destrucció 
massiva o en mans de grups terroristes en forma de fusells, bombes i altres. 

 4.4.5.1 Conflictes bèl·lics

Segons el Dret Internacional s'entén per guerra l'enfrontament entre dos estats bel·ligerants 
per la consecució d'un objectiu a través d'un conflicte armat. Per tant, els conflictes interns 
entre dues faccions no són una guerra. 

Per altra banda, una guerrilla és un grup que actua de forma dispersa i que vol desarticular i 
debilitar l'enemic. Normalment les guerrilles compten amb un gran suport popular de què 
depenen.

 4.4.5.2 Terrorisme

El terrorisme és dut a terme per grups organitzats i fortament aïllats de la resta de la societat 
que actuen de forma violenta en contra d'objectius concrets (polítics, forces de l'estat...) o en 
contra de la població de forma indiscriminada. El terrorisme suïcida provoca una sensació 
posterior major encara d'incertesa i exposició a tota la població en general.

Un exemple de terrorisme el trobem en els atemptats de l'onze de març de 2003 a Madrid, 
on es coneixen el nombre de morts, fins i tot de ferits, però és molt més elevat el nombre de 
damnificats.

http://www.historiasiglo20.org/
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Fig.  4.14. Explosión en Atocha. Font: http://www.elpais.es (16/09/2006)  

 4.4.5.3 Violència d'estat i holocaust

Tal  com ja  s'ha  comentat  prèviament  no  es  comenten  aquests  dos  temes  en  aquest 
projecte.

 4.4.6 Institucions

Hi ha dos tipus de desastres associats a les institucions:

➢ Inseguretat ciutadana: amb un exemple clar a la situació de Ciudad Juárez on han 
estat assassinades més de 400 dones en els últims 10 anys i 500 encara estan 
desaparegudes.

➢ Violència  institucional:  on els  agents  defensors  de la  població  passen a ser els 
agressors. 

A  la  Província  de  Barcelona  i  a  l'Estat  Espanyol  s'ha  detectat  en  un  repàs  a  les 
hemeroteques que hi ha casos en tràmit judicial.

En el càlcul dels indicadors es prèn la consideració que la policia és un recurs important en 
entorns disruptius  i  que la vulnerabilitat  ve donada per una relació molt  baixa d'agents 
policials respecte el total de la població.

 4.4.7 Pública concurrència

Les catàstrofes de llocs o entorns de pública concurrència es defineixen com aquelles en 
què es veuen afectades multituds  en espais  típicament  públics o comunitaris.  Alguns 
exemples poden ser allaus humanes en estadis, violència en manifestacions, incendis en 
grans locals tancats, reaccions violentes de grans col·lectius en situació d'exclusió social 
o  en  clara  oposició  al  sistema  social  imperant,  grans  edificis  singulars  i  altres 
instal·lacions incloses dins de l'apartat de sistemes de població però enfocant-los des de 

http://cubanite.clarence.com/archivi/2004-11-01.html
http://www.elpais.es/
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la visió de pública concurrència (aeroports, hospitals...)

Un exemple d'aquest cas és la violència que es desencadenà a tota França durant els 
mesos d'octubre i novembre de 2005. Afectà en un principi al municipi de Clichy-sous-
Bois  però  acabà  estenent-se  a  tot  l'estat.  El  resultat  va  ser  esfereïdor:  milers  de 
detinguts, milers de cotxes incendiats, diversos morts, nits de violència urbana...

Fig.  4.15. Els bombers de Toulouse intenten apagar un autobús incendiat. Font: http://www.elpais.es (17/09/2006)

 4.5 Sistemes vulnerables

S'entén per sistemes vulnerables aquells que per l'aglomeració de persones en un moment 
determinat  o  per  continuïtat  d'una  situació  puguin  produir  vulnerabilitat  a  les  mateixes. 
També  s'inclouen  dins  d'aquesta  definició  aquells  sistemes  que  són  vulnerables  a 
catàstrofes i que en puguin augmentar les conseqüències.

Per tal d'acotar les consideracions, es prenen els sistemes amb una capacitat de més de 
1000 persones, o per als segons definits anteriorment, aquells que tinguin conseqüències 
sobre una població de més de 1000 persones.

Llistat de sistemes vulnerables

En aquest apartat s'anomenen els sistemes de forma àmplia, entenent que els components 
hi són inclosos. En els apartats 4.5.3 a 4.5.5 es fa un estudi més concret d'aquests sistemes 
a la Província de Barcelona.

Sistemes de població

Són tots aquells sistemes en que la característica bàsica que els defineix és tenir una funció 
de nucli d'activitats de tipus social de la població (oci, educació, treball, vivenda...).

➢ Platges

➢ Entitats educatives: escoles, instituts, universitats, altres...

➢ Entitats sanitàries: ambulatoris, hospitals.

http://cubanite.clarence.com/archivi/2004-11-01.html
http://www.elpais.es/
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➢ Entitats esportives: estadis, piscines municipals,

➢ Hostaleria: càmpings, hotels...

➢ Zones industrials

➢ Zones comercials o de distribució de matèries primes (mercats, Mercabarna,fires..)

➢ Zones d'interès ambiental

➢ Vivendes o habitatges en zona urbana o rural

Sistemes tècnics

Són tots aquells sistemes en que la característica bàsica que els defineix és tenir una funció 
de transport, gestió o transformació de recursos.

➢ Transport:  metro,  ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Barcelona,  Renfe,  autobús, 
autocar, vies de comunicació per a automòbils (carreteres, autovies i autopistes).

➢ Aigua: Abastament, tractament i evacuació d'aigües.

➢ Substacions elèctriques

➢ Distribució, emmagatzematge i tractament d'hidrocarburs.

➢ Xarxes de telecomunicacions

➢ Zones de tractament i disposició de residus sòlids, líquids i gasosos

Sistemes en situacions excepcionals

Són aquells sistemes que no poden ser englobats en cap de les anteriors classificacions.

➢ Carrers o espais oberts (places, zones de concert a plena muntanya...).

➢ Altres de pública concurrència ja sigui de forma esporàdica o habitual.

 4.5.1 Informació geogràfica

Per tal  de poder definir concretament els sistemes vulnerables que ens trobem a l'àrea 
d'estudi caldrà recopilar una sèrie de dades que es mostren a l'apartat 4.3.3. Per a la seva 
recopilació és interessant conèixer en quin format es troben les dades sobre plànol ja que 
en situació de catàstrofe es necessiten eines senzilles, eficients i amb tota la informació 
necessària.

Hi ha diversos sistemes d'informació geogràfica oberts a l’ús del públic que es poden trobar 
referits a la Província de Barcelona:
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➢ Servei  interactiu  de mapes ambientals  del  Departament  de Medi  Ambient  de la 
Generalitat

➢ Sistema d'informació  territorial  municipal  (SITMUN)  impulsat  per  la  Diputació  de 
Barcelona entre altres organitzacions.

➢ Institut cartogràfic de Catalunya

➢ Projecte IDEC: Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.

 4.5.1.1 Servei interactiu de mapes ambientals del Departament de Medi Ambient de 

la Generalitat

La  localització  d'instal·lacions  es  pot  veure  en  els  plànols  cartogràfics  a 
http://sima.gencat.net (30/04/2006). En aquests mapes es pot trobar la següent informació:

➢ Comarques 

➢ Municipis 

➢ Rius principals 

➢ Embassaments 

➢ Equipaments meteorològics 

➢ Control de la Contaminació Atmosfèrica 

➢ Control aigües subterrànies 

➢ Control aigües superficials 

➢ Depuradores 

➢ Gestors de residus de la construcció 

➢ Gestors de residus industrials 

➢ Gestors de residus municipals 

➢ Gestors de residus ramaders 

➢ Activitats extractives 

➢ Centres del DMA 

http://sima.gencat.net/
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➢ Base territorial general 

➢ Xarxa Natura 2000 

➢ Espais Naturals de Protecció Especial 

➢ PEIN 

➢ Boscos de gestió publica 

➢ Zones vulnerables per nitrats 

➢ Zones humides 

➢ Aqüífers protegits 

➢ Usos del sol 1997-1998 

 4.5.1.2 Sistema d'informació territorial municipal (SITMUN) impulsat per la Diputació 

de Barcelona entre altres organitzacions

Aquest és un projecte emmarcat dins d'un altre (INTEREG II) a nivell  europeu, que vol 
facilitar la implantació de sistemes d'informació geogràfica a nivell municipal. La informació 
que proporciona en cas d'implantació és la següent:

➢ Cartografia de base

➢ Cadastre urbà

➢ Serveis

➢ Planejament urbanístic

➢ Divisions censals

➢ Divisions administratives

A més permet mesurar segments i àrees, veure la informació per capes segons el grau de 
detall que es necessiti en la informació i obtenir documents o imatges introduïdes.
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Fig.  4.16. Exemple de visualització de SITMUN. Font: http://www.sitmun.org (16/09/2006)  

 4.5.1.3 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Els serveis disponibles de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a través d'internet dels 
que es pot fer un ús lliure són:

➢ Ortoimatge 1:5000

➢ Base topogràfica 1:5000

➢ Ortoimatge 1:25000

➢ Base topogràfica 1:50000

➢ Límits administratius

➢ Talls de les sèries cartogràfiques de l’ICC 

➢ Vèrtexs de la xarxa geodèsica utilitària

➢ Vols cartogràfics de l'ICC 

http://cubanite.clarence.com/archivi/2004-11-01.html
http://www.sitmun.org/
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➢ Mapa topogràfic a escala 1:250 000 

➢ Imatge de satèl·lit Landsat 

El ventall  de serveis de ICC és major i compren entre d'altres, informació sobre allaus, 
sismologia, sistemes gps...

 4.5.1.4 Projecte IDEC: Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 

Aquest projecte és una iniciativa de l'ICC, el Departament de Política Territorial  i  Obres 
Públiques, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i del Departament 
d'Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la  Informació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  . 
L'avantatge d'aquest respecte els anteriors és que agrupa la informació proporcionada pels 
servidors dels anteriors de manera que es pugui veure en un sol visualitzador de mapes la 
informació disponible que es necessita.

L'usuari pot cercar municipis, topònims, equipaments i la guia de carrers, i situar-se en el 
punt del mapa que interessi.

Fig.  4.17. Visualitzador de Geoinformació de Catalunya. Font: : www.geoportal-idec.net (5/09/2006)

Per  aprofundir  més  en  aquesta  tecnologia  veure  l'apartat  6.1  Sistemes  dinformació 
geogràfica.

http://www.geoportal-idec.net/
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 4.5.2 Sistemes de població a la Província de Barcelona

A continuació es detalla la informació relativa a cada sistema de població de la Província o, 
en el  seu defecte,  donat  el  gran volum d'informació  es mostra  la  referència  per trobar 
aquesta informació.

Es recorda primer el  que s'entèn per sistemes de població:  aquells sistemes en què la 
característica bàsica que els defineix és tenir una funció de nucli d'activitats de tipus social 
de la població (oci, educació, treball, vivenda...).

 4.5.2.1 Platges

 Fig. 4 .18. Platges de la província de Barcelona (DIBA, 2006)

Les platges indicades a la figura anterior són, segons la numeració marcada:

1. Cubelles

2. Vilanova i la Geltrú

3. Sitges

4. Castelldefels

5. Gavà

6. Viladecans

7. El Prat de Llobregat

8. Sant Adrià de Besòs

9. Badalona

10. Montgat

11. El Masnou

12. Premià de Mar
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13. Vilassar de Mar

14. Cabrera

15. Mataró

16. Sant Andreu de Llavaneres

17. Sant Vicenç de Montalt

18. Caldes d´Estrac

19. Arenys de Mar

20. Canet de Mar

21. Sant Pol de Mar

22. Calella

23. Pineda de Mar

24. Santa Susanna

25. Malgrat de Mar

A  aquestes  platges  se  li  ha  d’afegir  les  de  la  ciutat  de  Barcelona  (Sant  Sebastià,  la 
Barceloneta, Nova Icària, Bogatell, Mar Bella i Nova Mar Bella).

 4.5.2.2 Entitats educatives: escoles, instituts, universitats, altres...

Per a poder analitzar les entitats educatives existents es detalla tant el nombre de centres 
com l'alumnat i el professorat:

Educació
Centre Professorat Alumnat

Públic Privat Total Públic Privat Total Públic Privat Total

Infantil i primària 1113 977 2090 17963 14905 32868 - - 455091

Especial 41 52 93 483 576 1059 1850 3127 4977

Secundària 330 502 832 - - - 170110 138339 308449

Règim especial - - 295 - 5562 - - 88726

Universitària - - - 13429 1894 15323 210017 20919 230936

Formació 
d'adults

- -

131

- -

807

- -

40799

Taula 4.2. Taula sobre alumnat, professorat i centres docents a la Província de Barcelona (IDESCAT, 2006)

Les dades anteriors es refereixen al curs 2003/04 ja que són les últimes dades disponibles 
en el moment de la redacció del treball.
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 4.5.2.3 Entitats sanitàries: ambulatoris, hospitals, farmàcies.

La distribució de les regions sanitàries pel Servei Català de la Salut és la següent:

Fig.  4.19. Regions sanitàries de Catalunya. Font: www.gencat.net/catsalut (24/03/2006)

Segons les comarques que es tracten en aquest projecte estem interessats en les regions 
de la  Catalunya  Central  (Anoia,  Bages,  Berguedà,  Osona  i  Solsonès)  i  Barcelona  (Alt 
Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i 
Barcelona), excepte el Solsonès.

A les taules que es troba a continuació es descriuen els  centres,  llits  hospitalaris  i  les 
farmàcies per comarques i el total de la Província de Barcelona (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2006): 

Comarca
XHUP (1) Resta de Centres Total

Centres Llits Centres Llits Centres Llits

Alt Penedès 1 144 2 214 3 358

Anoia 1 250 2 168 3 418

Bages 2 546 5 403 7 949

Baix 
Llobregat

4 738 12 2741 16 3479

Barcelonès 20 6980 56 6085 76 13065

Berguedà 1 150 2 87 3 237

http://www.gencat.net/catsalut
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Comarca
XHUP (1) Resta de Centres Total

Centres Llits Centres Llits Centres Llits

Garraf 2 433 0 0 2 433

Maresme 2 546 9 746 11 1296

Osona 1 282 5 334 6 616

Vallès 
Occidental

3 1645 11 776 14 2421

Vallès 
Oriental

4 629 7 282 11 911

Província 
de 
Barcelona

41 12343 111 11836 152 24179

(1) Centres integrats a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública en atenció d'aguts.

Taula 4.3. Relació de centres i llits hospitalaris per comarca. Font: Ministerio de Sanidad y Consumo (2006).

Comarca Oficines de 
farmàcia

Farmàcies 
hospitalàries

Habitants per oficina de 
farmàcia

Alt Penedès 33 1 2725

Anoia 35 1 2900

Bages 69 2 2370

Baix Llobregat 232 11 3142

Barcelonès 1227 42 1756

Berguedà 20 1 1952

Garraf 35 2 3431

Maresme 114 3 3370
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Comarca Oficines de 
farmàcia

Farmàcies 
hospitalàries

Habitants per oficina de 
farmàcia

Osona 57 1 2425

Vallès Occidental 227 5 3457

Vallès Oriental 106 4 3275

Província  de 
Barcelona 2155 73 2344

Taula 4.4. Relació d'oficines de farmàcia, farmàcies hospitalàries i habitants per oficina de farmàcia per comarca. Font: 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006.

Altes dades que poden ser d'interès de la Província de Barcelona en aquest apartat són:

➢ Nombre de farmacèutics col·legiats: 7414 l'any 2004

➢ Nombre de veterinaris col·legiats: 2099 l'any 2004

➢ Ambulàncies: s'ha buscat informació a l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Instituto 
Nacional de Estadística y l'Eurostat (nivells català, espanyol i europeu) i no s'ha 
trobat  cap informació  sobre  el  nombre  d'ambulàncies.  Un motiu  pot  ser  que  la 
informació relativa al cens de vehicles és extret dels impostos relatius a aquest i les 
ambulàncies  n'estan  exemptes,  tal  com  indica  el  departament  d'Estadística  de 
l'Ajuntament  de  Barcelona  en  la  relació  d'indicadors  de  la  memòria  anual 
(Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona, 2006).

 4.5.2.4 Entitats esportives: estadis, piscines municipals...

La informació relativa  a aquest  apartat  es pot  trobar  consultant  el  Cens d'equipaments 
esportius de Catalunya (CEEC). A tall d'exemple sobre les dades que ens aporta aquest 
cens,  es  mostra  la  següent  taula  referent  a  la  població  d'Avinyonet  del  Penedès  (Alt 
Penedès):

Instal·lació 
esportiva Adreça Propietari Gestor

Accessi-
bilitat

Vestidors 
col·lectius

Espais 
esportius

Referència

Camp de 
futbol “La 

Grava”

Barri de la 
Grava 
08739

Ajuntament
Unió 

esportiva 
Avinyonet

No Incomplets

1 Camp de 
futbol, 

97x46 m, 
4452 m2

08013 2
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Instal·lació 
esportiva Adreça Propietari Gestor

Accessi-
bilitat

Vestidors 
col·lectius

Espais 
esportius

Referència

Camp de 
futbol 

l'Arboçar

Barri 
l'Arboçar 

08739
Ajuntament Ajuntament No

2 
incomplets

1 Camp de 
futbol, 

100x50 m, 
5000 m2

08013 3

Pista 
Poliespor

tiva de 
Cantallo

ps

Cantallops 
08793 Ajuntament Ajuntament Parcial

Sense 
vestidors

1 Pista 
doble 

poliesporti
va, 44x22 
m, 968 m2

08013 5

Pista 
poliespor

tiva de 
les 

Cabories

Pl. 
Ajuntamen
t, 1 08739

Ajuntament Ajuntament No Incomplets

1 Pista 
poliesporti
va, 26x17 
m, 434 m2

08013 1

Pista 
Poliespor

tiva 
l'Arboçar 
de Dalt

Camí 
Busquet, 
s/n 08734

Ajuntament Ajuntament No
Sense 

vestidors

1 Pista 
doble 

poliesporti
va, 44x22 
m, 968 m2 

telf: 938 
970 000

08013 4

Taula 4.5 Informació del cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC, 2006)

És important la constatació que no apareix en cap cas la capacitat o aforament de cada 
instal·lació, tot i que sí es pot veure en el cens si aquesta està en servei o té vestuaris, factor 
important si es necessités utilitzar-lo durant o després d'un desastre. Tot i això un contacte 
no apareix el telèfon per tal de contactar amb les persones a càrrec de la instal·lació; tant 
sols en l’últim cas ho observem.

 4.5.2.5 Centres turístics: càmpings, hotels...

Restringirem la recerca a capacitats majors de 1000 persones, en casos d'instal·lacions 
aïllades i per a més de 500 persones per a casos on es pugui estendre a zones annexes. 
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Comarca

Establiments Places

Hotelers
Turisme 

rural
Càmpings Total Hoteleres

Turisme 
rural

Càmpings Total

Alt 
Penedès

18 34 1 53 771 273 313 1 357

Anoia 15 24 1 40 754 149 63 966

Bages 31 44 3 78 1 217 343 420 1 980

Baix 
Llobregat

69 - 4 73 5 193 - 9 614 14 807

Barcelonès 433 - - 433 39253 - - 39253

Berguedà 43 86 14 143 990 765 4 367 6 122

Garraf 61 2 7 70 4 538 24 7 683 12 245

Maresme 181 14 33 228 34 965 72 17 884 52 921

Osona 46 85 7 138 1 807 704 1 952 4 463

Vallès 
Occidental

34 2 - 36 3 465 14 - 3 479

Vallès 
Oriental

49 21 9 79 2 570 184 3 431 6 185

Província 
de 
Barcelona

980 312 79 1 371 95 523 2 528 45 727 143 778

Taula 4.6. Relació de places hoteleres i hostaleres. Font: Anuari estadístic de Catalunya 2005. www.idescat.net       
(24/03/2006)

Zones industrials

La taula que es mostra a continuació detalla els establiments d'empreses industrials:

Energia 
i aigua

Química 
i metall

Transforma
- ció metalls

Productes 
alimentaris Tèxtil i 

confecció
Edició i 
mobles

Altres Total

Alt 
Penedès

  22   74   302   377   101   213   46  1 135

http://www.idescat.net/
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Energia 
i aigua

Química 
i metall

Transforma
- ció metalls

Productes 
alimentaris Tèxtil i 

confecció
Edició i 
mobles

Altres Total

Anoia   46   86   345   91   674   235   44  1 521

Bages   97   106   715   158   434   341   104  1 955

Baix 
Llobregat

  86   432  2 583   275   560  1 157   524  5 617

Barcelonès   57   666  4 926   504  3 075  5 091  1 434  15 753

Berguedà   44   25   95   53   100   91   15   423

Garraf   35   41   233   50   70   115   25   569

Maresme   63   169  1 000   216  2 019   584   178  4 229

Osona   65   96   650   248   337   476   109  1 981

Vallès 
Occidental

  56   610  3 744   383  1 534  1 550   664  8 541

Vallès 
Oriental

  77   427  1 789   239   398   891   435  4 256

Província 
de 
Barcelona

  647  2 734  16 387  2 593  9 306  10 740  3 579  45 986

Taula 4.7 Relació d'empreses industrials. Font: Anuari estadístic de Catalunya 2005.www.idescat.net (24/03/2006)

Una  altra  informació  que  complementa  l'anterior  és  la  que  proporciona  el  registre 
d'establiments  industrials  de Catalunya.  S'hi  pot  trobar  dades  relatives  a  les  empreses 
ubicades per municipi  o  comarca com per exemple  NIF,  dades de contacte,  productes 
acabats o plantilla de treballadors.

 4.5.2.6 Zones  comercials  o  de  distribució  de  matèries  primes  (mercats, 

Mercabarna...)

Actualment s'està desenvolupant el Pla estratègic de seguretat alimentària (ACSA, 2006). 
En  aquest  projecte  hi  intervenen:  Departament  de  Salut,  el  Departament  d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, l’Agència Catalana del Consum, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya,  la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

http://www.idescat.net/
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Segons l'Agència  Catalana de Seguretat  Alimentària  es tenen en compte els  següents 
conceptes al Pla estratègic de seguretat alimentària:

➢ Concepció transversal, global i integrada considerant tota la cadena alimentària des 
de la producció primària fins al consum, així com totes les etapes del procés d'anàlisi 
del risc. 

➢ Impuls  dels  sistemes  d'avaluació  de  riscos  per  continuar  avançant  en  el 
coneixement dels problemes i de les possibles solucions. 

➢ L'impuls dels sistemes de comunicació del risc orientats a una major relació amb la 
ciutadania, així com amb tots els sectors que participen en la cadena alimentària 
amb vista a afavorir l'intercanvi d'informació, sensibilització i capacitació. 

➢ Adaptació a l'entorn i a la situació real de partida que ha de ser compatible amb 
l'impuls de la millora continuada. 

➢ Impuls  de  l'eficiència  i  la  qualitat  dels  serveis  de  les  administracions  públiques 
d'acord  amb  principis  de  qualitat,  eficiència,  complementarietat,  coherència  i 
coordinació d'accions. 

➢ Impuls  de  la  col·laboració  i  cooperació  de  tots  els  participants  en  la  cadena 
alimentària, ja que cal crear i mantenir aliances amb tots els sectors implicats, així 
com desenvolupar accions conjuntes sempre que sigui possible. 

 4.5.2.7 Zones d'interès natural

A Catalunya conviuen tres nivells de normes conservacionistes de la natura: 

➢ Protecció horitzontal o legislació aplicable a tot el territori i que és, per exemple, la 
referent a espècies protegides, impacte ambiental, aigües, costes...

➢ Protecció  territorial:  Pla  d'espais  d'interès  natural  (PEIN)  que  defineix  unes 
determinades zones com a reserva de sòl amb valors naturals remarcables per tal 
de que quedi exclòs de transformacions importants.

➢ Tercer nivell: espais naturals de protecció especial i que inclouen parcs nacionals, 
parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals. Són aquells 
que formen part del PEIN, però que a més gaudeixen d'una protecció especialment 
activa ja sigui jurídica, de recursos humans o materials.

En aquest apartat s'amplia el que s'entèn per població a totes les espècies vives. Una zona 
d'interès  natural,  per  tant,  tindrà  una  o vàries  espècies  d'interès  més vulnerables.  Des 
d'aquest punt de vista és necessari agregar una zona d'interès natural com a una zona 
especialment vulnerable.
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Fig.  4.20. Mapa dels espais inclosos dins del PEIN mediambient.gencat.net (27/10/2006)

A la taula de l’annex B es poden observar les superfícies declarades PEIN dins de cada 
municipi.

 4.5.3 Sistemes tècnics a la Província de Barcelona

Els sistemes tècnics  són tots  aquells  sistemes en que la  característica  bàsica  que els 
defineix és tenir una funció de transport, gestió o transformació de recursos. A continuació 
es detallen els sistemes tècnics enumerats a l'inici de l'apartat 4.5.

 4.5.3.1 Aigua: Abastament, tractament i evacuació d'aigües

En aquest àmbit es tindran en compte els següents camps:

➢ Abastament: on s'inclou informació relativa a embassaments i xarxes d'abastament.

➢ Tractament ja sigui previ (ETAP) o posterior a l'ús (EDAR).

➢ Evacuació d'aigües ja siguin de tipus residual o de tipus pluvial.

A continuació es mostra un plànol on s'observa l'emplaçament dels embassaments a tot 
Catalunya:
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Fig.  4.21. Distribució i emmagatzematge d'aigua. Font: http://mediambient.gencat.net/aca 

Web de l'Agència Catalana de l'Aigua (17/04/2006).

A la taula següent es mostren els embassaments que es troben en municipis de la Província 
de Barcelona:

Conca Embassament Terme municipal Comarca

Ter Sau Vilanova Sau Osona

(Gurri) Seva Seva Osona

Tordera (Riu Gualba) Santa Fe
Gualba, Fogars  de 

Montclús Vallès Oriental

Llobregat La Baells Cercs Berguedà

Anoia-Riu Tous Sant Martí de Tous Sant Martí de Tous Anoia

Besòs (Mogent) Vallforners Cànoves Vallès Oriental

Taula 4.8. Relació d'embassaments a la Província de Barcelona.

http://mediambient.gencat.net/aca
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Fig. 4.22. Xarxa de distribució de l'aigua en alta. Font: http://mediambient.gencat.net/aca Web de l'Agència 
Catalana de l'Aigua (17/04/2006).

A l'annex  D s'adjunten  els  plànols  de situació  de  les  estacions  de  depuració  d'aigües 
residuals (EDAR), de la Província de Barcelona.

En aquest apartat també cal preveure l’afectació de les rieres i els canals en casos de 
desbordament. Un cas típic són les rierades de cada setembre que a certes poblacions del 
Maresme provoquen que els cotxes o altres siguin enduts per la corrent.

 4.5.3.2 Transport: instal·lacions aeroportuàries, metro, ferrocarrils de la Generalitat 

de Barcelona, tren, autobús, autocar, vies de comunicació per a automòbils 

(carreteres, autovies i autopistes), ports marítims.

A continuació es fa una breu anotació sobre els tipus de transports o vies de comunicació 
existents a la Província. A l'annex D s'hi inclouen els plànols dels transports que es detallen 
en aquest apartat.

Instal·lacions aeroportuàries i heliportuàries

A continuació es detallen les instal·lacions aeroportuàries i heliportuàries tipificades com a 
tals.

Segons la Llei 19/2000, de 29 de desembre, d'aeroports de Catalunya, un aeroport és un 
aeròdrom dotat d'instal·lacions permanents i  serveis a l'abast del  públic per atendre, de 
manera regular, el trànsit aeri, tot permetent l'estacionament i la reparació del material aeri a 
l'arribada i sortida de passatgers i càrrega.

Els aeroports que hi ha a la província de Barcelona són (www.gencat.net, maig de 2006):

http://www.gencat.net/
http://mediambient.gencat.net/aca
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➢ Barcelona: es troba en realitat entre els termes municipals de El Prat de Llobregat, 
Viladecans y Sant Boi 

➢ Sabadell

Per altra banda, la definició descrita a la Llei 19/2000, de 29 de desembre, d'aeroports de 
Catalunya, defineix un aeròdrom  com a “una àrea definida de terreny, horitzontal o inclinat, 
o  d'aigua,  que inclou els  edificis,  les instal·lacions  i  els  equipaments  necessaris,  i  està 
destinada, tota o en part, a l'arribada, la sortida i el moviment en superfície d'aeronaus.”

➢ Aeròdrom de Calaf-Sallavinera  

➢ Aeròdrom d'Igualada-Òdena  

➢ Aeròdrom de Manresa  

Segons el Decret 162/1994, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 94/1986, de 20 de 
març, que regula els camps d'aviació per a aeronaus d'estructura ultralleugera (ULM). Els 
camps per a vols ULM són les superfícies de terreny condicionades per a la realització 
habitual d'operacions d'enlairament, d'aterratge i de control dels aerodines, motoritzats o no, 
el pes en buit dels quals sigui inferior a quatre-cents quilograms, aptes per a vol tripulat. 

➢ ULM del Penedès   (Població: Avinyonet del Penedès)

➢ Osona - Folgueroles   

➢ Camp de vol la Puieda   (Municipi: Gurb)

➢ Camp de vol les Humbertes   (Població: Moià)

➢ Prat de Moià    (Població: Moià)

➢ Camp de vol Palafolls   

➢ Pla de Bages   (Població: Sallent)

Es defineix un heliport com aquella infraestructura habilitada de forma permanent o habitual 
per a les maniobres, l'aterratge o l'enlairament d'helicòpters. Aquelles superfícies que són 
emprades ocasionalment en queden excloses.

Dins de la Província de Barcelona trobem les següents instal·lacions heliportuàries:

➢ Heliports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques: Berga
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➢ Heliports hospitalaris:  Hospital  Comarcal de l'Alt Penedès, Hospital  de la Santa i 
Sant  Pau  (Barcelona),  Hospital  Vall  d'Hebron  (Barcelona),  Hospital  General  de 
Manresa,  Ciutat  Sanitària  i  Universitària  de  Bellvitge  (Hospitalet  de  Llobregat), 
Hospital  Germans  Trias  i  Pujol  (Badalona),  Nou  Hospital  de  Mataró,  Centre 
Hospitalari Parc Taulí (Sabadell),  Hospital  General de Catalunya (Sant Cugat del 
Vallès).

➢ Heliports  privats:  Ullastrell  -  Teresa  Vilà,  Sant  Martí  Sescorts  (Santa  Maria  de 
Corcó),  Heliport  d'evacuació  del  Circuit  de  Catalunya  (Granollers),  Heliport  de 
l'autoritat portuària de Barcelona.

Pel que fa a aquest tipus d'instal·lacions (aeroportuàries i heliportuàries) caldria un pla per a 
ampliar-ne el  nombre en cas que fos necessari.  S'hauria de definir  les característiques 
bàsiques que ha de tenir la superfície a utilitzar i  generar algun tipus de registre on es 
pogués extreure la situació d'aquests terrenys. Per exemple: parcs públics de dimensions 
determinades, places de toros, camps esportius...

Metro 

La xarxa de metro de l'àrea metropolitana està gestionada per Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB). 

La xarxa de metro està formada per 123 estacions distribuïdes en cinc línies que cobreixen 
86,6 quilòmetres. El material mòbil de la xarxa subterrània està format per 631 vehicles 
desglossats en 506 cotxes motors i 125 remolcs. Es trens d'algunes línies no permeten el 
moviment de passatgers entre vagons sense la clau per obrir les portes entre vagons. La 
velocitat comercial del metro és al voltant dels 29 km/h i els trens circulen amb un interval 
que va de tres a quatre minuts i mig en hores punta.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i trens

Tal com ja s'ha comentat a l'inici d'aquest apartat els plànols de transports es poden trobar a 
l'annex D.

Només es vol  destacar la importància de les inversions en manteniment i  seguretat  en 
aquest tipus de transport ja que de no ser-hi resulta impossible donar un bon servei i donar 
una seguretat als passatgers. 

En aquest sentit es vol donar com a apunt el descarrilament d'un metro a València el dia 3 
de juliol de 2006 que va afectar a més de 200 persones, entre morts, ferits i evacuats. A 
aquests afectats directes cal afegir les persones que van ser afectades psicològicament pel 
succés.

Autobusos

Els autobusos i autocars de la província estan gestionats per diverses empreses. Els 1019 
autobusos amb què compta TMB presten servei a municipis  de l'àrea metropolitana de 
Barcelona. Hi ha moltes altres empreses que funcionen a la mateixa àrea bé per a servei 
dins de la mateixa o fora (nacional, estatal, internacional).
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Carreteres, autopistes i autovies

El mapa de carreteres de la província de Barcelona es troba a l'annex D. L'estat de les 
carreteres per a possibles necessitats de transport es pot consultar a la web de la Dirección 
General de Tráfico http://www.dgt.es/trafico/estado_circulacion/estadoCarreteras.htm 

Ports marítims

A continuació es detallen els ports de la província:

➢ Instal·lacions  nàutiques  comercials  i  industrials:  Vilanova  i  la  Geltrú,  Autoritat 
portuària de Barcelona.

➢ Instal·lacions nàutiques pesqueres: Arenys de Mar, Masnou, Mataró, Vilanova i la 
Geltrú.

➢ Instal·lacions nàutiques esportives: Arenys de mar, Sitges, Badalona, Port olímpic de 
Barcelona, Marina del Port Vell de Barcelona, Reial Club nàutic de Barcelona, Reial 
Club marítim de Barcelona, Masnou, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Premià de 
Mar, Garraf, Vilanova i la Geltrú, Sant Adrià del Besòs.

Per a trobar informació sobre la situació dels següents transports adreçar-se a l'Annex D: 
metro,  ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Barcelona,  tren,  autobús,  autocar,  vies  de 
comunicació per automòbils.

 4.5.3.3 Generació, transport i transformació d'energia elèctrica

En aquest sentit, un dels primers aclariments a realitzar és que, tot i la dependència actual 
de l'energia produïda a les centrals nuclears que abasteixen la província,  no hi ha cap 
central nuclear dins de la mateixa. En cas d'un incident greu d'una central nuclear catalana 
o, fins i tot, europea caldria determinar l'impacte d'aquest a curt o llarg termini en la zona 
d'estudi, degut a l'ampli abast de desastres com el de Chernòbil (Ucraïna).

L'any 2003 es donava la següent distribució en el consum d'energia primària a Catalunya 
per fonts energètiques (ICAEN, 2006):

➢ Petroli: 48,1%

➢ Nuclear: 24,7%

➢ Renovables: 3,2%

➢ Saldo d'intercanvis elèctrics: 1,3%

➢ Carbó: 0,6%

➢ Residus no renovables: 0,2%

http://www.dgt.es/trafico/estado_circulacion/estadoCarreteras.htm
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Per tant, s'observa una dependència clara del petroli com a font d'energia primària, fet que 
s'equipara al que succeeix a la resta d'Europa.

Per altra banda successos com l'apagada de llum que van patir 10 milions de persones a 
diversos  països  europeus  i  al  Marroc  el  dia  4  de  novembre  de  2006,  ens  mostra  la 
interconnexió  de  les  xarxes  elèctriques.  El  que en un inici  tant  sols  era  un incident  a 
Alemanya es transmeté per diversos països amb un efecte dominó. 

A continuació es pot veure un detall del plànol que es troba a l'annex D sobre la localització 
de línies i substacions elèctriques.
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Fig. 4 .23. Localització de línies i subestacions elèctriques Font: Redes eléctricas de España (28/03/2006)

No s'han inclòs els centres de control, supervisió o gestió de la xarxa elèctrica que són 
equipaments també vulnerables.

 4.5.3.4 Distribució, emmagatzematge i transport d'hidrocarburs

A la figura que es mostra a continuació es veuen detallats  els gasoductes,  plantes  de 
regasificació i altres termes d’interès.

Fig.  4.24.Xarxa bàsica de gasoductes i transport secundari. Font: Comisión Nacional de Energía. http://www.cne.es   
(28/03/2006)

http://www.cne.es/
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En referència al transport i emmagatzematge d'hidrocarburs, cal esmentar que la principal 
empresa que realitza la logística dels hidrocarburs a Espanya és Compañía Logística de 
Hidrocarburos.  De la  seva  pàgina  a  Internet  s'han extret  les  dades que es mostren  a 
continuació.Fig.  4.25. Mapa xarxa d'oleoductes. Font: www.clh.es (3/05/2006)

http://www.clh.es/
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Fig. 4 .26.Instal·lacions d'emmagatzematge d'hidrocarburs. www.clh.es (3/05/2006)

L'emmagatzematge d'hidrocarburs a la Província de Barcelona es realitza a la ciutat de 
Barcelona. Concretament, al Passeig Casa Antúnez, 67 amb una capacitat nominal d'uns 
420.000 m3; els productes disponibles són Gasolina 95, Gasolina 98, Combustible Aviación, 
Gasóleo  A,  Gasóleo  C,  Gasóleo  B2000,  Gasóleo  A10,  Ifos;  mitjans  de  recepció  de 
mercaderies:  oleoducte  –  canonada,  buc  –  tanc;  mitjans  d'expedició  de  productes: 
oleoducte – canonada, buc – tanc, gavarra, camió cisterna.

 4.5.3.5 Xarxes de telecomunicacions

Alguns conceptes que s'han de tenir en compte en aquest apartat són:

radioenllaços,  cables  coaxials,  cables  multipar,  fibra  òptica,  línies  dedicades  versus 
commutades,  switch,  nodes,  programa  última  milla,  xarxa  telefònica  o  sistemes  pots 
comunicacions digitals de diversos tipus, satèl·lits (tipus GEO, MEO, LEO), microones, fibra 
òptica...

Per a una visió detallada de la nomenclatura utilitzada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i 
Comerç consultar (MITC, 2004). En el document (MITC, 2005) es pot llegir:

“UN - 28 Usos militares en la banda 235 a 399,9 MHz

La banda de frecuencias 235-399,9 MHz, está destinada a uso exclusivo del Estado, según 
consta en el ANAF, con excepción de las subbandas de frecuencias 380-385 MHz y 390-
395 MHz que, de conformidad con la Decisión de la CEPT ERC/DEC/(96)01, se destinan 
para redes de servicios de seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y 
redes de servicios de emergencia en todo el territorio nacional.

Por problemas de saturación en esta banda de frecuencias en entornos urbanos de alta 
densidad, las solicitudes de asignación de frecuencias deberán incluir un exhaustivo plan de 
reutilización que minimice las necesidades de espectro.”

Per tant, aquest document manifesta la problemàtica entorn les comunicacions.

Degut a tots els tipus d'enllaços possibles i als problemes per a comunicar-se entre els 
diversos  efectius  que han d'intervenir  en emergències  el  govern  de la  Generalitat  està 
posant en marxa la Xarxa Rescat. La xarxa va començar a operar al Barcelonès el 2005 i 
actualment s'està implantant a tot el territori, substituint, entre d'altres, els antics sistemes 
del cos de bombers,  la xarxa nexus existent  a les regions policials  de Girona,  Central, 
Metropolitana nord i Metropolitana Sud.

Un exemple de les telecomunicacions existents a Espanya és la següent figura:

http://www.clh.es/
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Fig. 4 .27. Xarxa de fibra òptica de Iberdrola.

En un estudi amb més profunditat caldria veure la dependència i intercomunicació entre la 
província i el seu entorn més o menys immediat. Aquesta és una àrea de millora futura del 
treball a realitzar dins de recerques posteriors.

 4.5.3.6 Zones de tractament i disposició de residus

En aquest cas, es dividirà l'estudi en dos àmbits: els residus industrials i els municipals. La 
causa que provoca aquesta divisió, és per una banda la diferència d'impacte ambiental i per 
l'altra que es tracten i es dipositen en zones separades.

Per tal de conèixer l'emplaçament de les instal·lacions adreçar-se a l'apartat 5.4 Informació 
geogràfica.

 4.5.4 Sistemes en situacions excepcionals

Els sistemes referits en aquest cas són aquells que en certes situacions poden esdevenir 
sistemes vulnerables. Alguns casos d’exemple són:

➢ Carrers on es produeix una manifestació multitudinària;

➢ Grans esplanades on pot haver-hi aglomeracions de persones per fires, concerts o 
altres actes lúdics;

➢ Carrers que es converteixen en sistema d’evacuació d’aigües durant una riuada.

És a dir, són aquells sistemes que canvien la seva funció per una situació excepcional i que 
esdevenen vulnerables degut a aquest canvi.
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 4.6 Taula de possibles situacions

A continuació es creuen els escenaris de ruptura amb els sistemes vulnerables que s’han 
detallat en els anteriors apartats. 

Pel que fa a l'apartat de conseqüències és difícil preveure-les però s'intenta sintetitzar les 
que es consideren més probables. En un estudi més detallat caldria tenir en compte factors 
com: radi d'afectació,  vulnerabilitat  dels habitants  i  dels recursos en general,  possibilitat 
d'efecte dominó, entre d'altres.

D'altra banda també seria necessari estudiar els elements de suport, és a dir, tot allò que es 
necessitaria per a retornar la desviació a un estat igual o el més semblant possible a l'inicial. 
En aquest punt es vol aclarir que qualsevol estat posterior a una desviació del tipus que 
s'especifica en el quadre mai serà igual a la inicial.
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Sistema 
vulnerable

Escenari de 
ruptura Desviació Conseqüències

Platja Terratrèmol Terratrèmol que 
afecta la platja.

Moviments de terres amb greu perill per 
a la població. Possibles tancaments de 
vies d’evacuació...

Tsunami Onada de grans 
proporcions que 
entra a la platja.

Devastació de la zona de la platja, 
inundació total o parcial de les zones 
limítrofes...

Erupcions 
volcàniques

Erupció volcànica 
que afecta la 
platja amb 
cendres, lava o 
emissions de 
gasos.

Greu perill per a la població. Possibles 
tancaments de vies d’evacuació...

Desastres 
atmosfèrics

Forts  vents  que 
assolen la platja

Devastació de la zona de la platja.  de 
les zones del voltant...

Epidèmies Malalties  que 
afectin la platja.

Població  o  animals  infectats  de  forma 
massiva a la platja...

Accidents  de 
mitjans  de 
transport

Afectació  de  la 
platja  per  un 
accident  de 
transport 
ocorregut a poca 
distància.

Afectació  de  població,  disminució  de 
vies de comunicació...

Accidents 
industrials

Afectació  de  la 
platja  per  un 
accident 
industrial 
ocorregut  a  una 
certa  distància 
(distància 
d’afectació)

Afectació  de  població,  disminució  de 
vies de comunicació...

Hiperinflació -

Devaluacion
s abruptes

-

Bloqueig 
econòmic

-

Corrupció -

Atur massiu -
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Sistema 
vulnerable

Escenari de 
ruptura Desviació Conseqüències

Depressió 
econòmica

-

Conflicte 
bèl·lic

Afectació de tot o 
gran  part  del 
territori  provincial 
per  un  conflicte 
bèl·lic.

Afectació  de  població,  disminució  de 
vies de comunicació...

Holocaust -

Terrorisme Incident  terrorista 
dins de la platja o 
en  una  zona 
propera  que 
provoca 
afectació.

Afectació a la població, danys materials, 
disminució  de  nombre  de  vies  de 
comunicació...

Violència 
d'estat

-

Inseguretat 
ciutadana

-

Violència 
institucional

-

Taula 4.9.   Creuament de sistema vulnerable i escenaris de ruptura. Elaboració pròpia

Tal com s'observa si tant sols creuem un sistema vulnerable amb els escenaris de ruptura 
proposats, la magnitud que pren l'estudi és tant gran que escapa als objectius del projecte. 
És  per  aquest  motiu  que  es  creu  convenient  destriar  per  a  cada  àrea  d'estudi  quins 
escenaris de ruptura són els més probables i fer un estudi més detallat sobre aquests. De la 
mateixa manera resultaria convenient donar unes propostes sobre el que s'hauria de fer per 
als altres escenaris.

Aquesta distinció es pot fer seguint un anàlisi històric de les catàstrofes ocorregudes en 
l’àmbit d'estudi o en àmbits amb paral·lelismes. En aquest sentit resulta útil l'eina publicada 
pel  United  Nations  Development  Program  (UNDP,  2003).  Presenta,  però,  la  següent 
limitació: concreció en pocs escenaris de ruptura i no la totalitat dels anotats anteriorment i 
poca  informació  aportada  en  cada  cas.  Caldria  reunir  anàlisis  històrics  dels  diferents 
escenaris de ruptura com per exemple els que mostra la referència anterior i un estudi sobre 
predicció de la gravetat d'accidents a partir de l'anàlisi històric (Carol, 2001).
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 5 . Anàlisi pràctic 
A continuació es planteja la necessitat de realitzar un anàlisi pràctic en varis municipis de la 
Província de Barcelona. Per tal de triar tres municipis interessants als quals aplicar aquest 
anàlisi s'ha detallat un model de tria i de valoració inicial de l'estat de vulnerabilitat de les 
localitats.

Posteriorment  s'hauria  d'aplicar  una metodologia  d'avaluació  de zones  de risc  dins  del 
municipi que enllaci els entorns de ruptura amb els sistemes vulnerables estudiats.

 5.1 Model 1

Els indicadors quantitatius que han facilitat la tria han estat:

➢ Municipi amb una població de més de 1000 habitants

➢ Platja dins de l’entorn municipal

➢ Existència d’instal·lacions aeroportuàries

➢ Existència d’instal·lacions portuàries

➢ Embassaments dins dels límits municipals

➢ Superfície municipal inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès Natural

Altres conceptes que es tindran en compte a l’hora de valorar el municipi seran:

➢ Densitat de població (habitants/ km2)

➢ Superfície municipal (km2)

➢ Existència d’un Pla de protecció civil municipal

D’aquesta manera si puntuem amb 1 els primers sis criteris obtenim la següent relació de 
poblacions:

Municipi Comarca
Població 
> 1000 
hab.

Platja
Instal·lacions 

aeroportuàries
Instal·lacions 

portuàries
Embassa-

ments
PEIN SUMA

Badalona Barcelonès 1 1 1 1 0 1 5

Barcelona Barcelonès 1 1 1 0 0 1 4
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Municipi Comarca
Població 
> 1000 
hab.

Platja
Instal·lacions 

aeroportuàries
Instal·lacions 

portuàries
Embassa-

ments
PEIN SUMA

Mataró Maresme 1 1 1 1 0 0 4

Prat de 
Llobregat, 
El

Baix 
Llobregat 1 1 1 0 0 1 4

Viladecans Baix 
Llobregat 1 1 1 0 0 1 4

Arenys de 
Mar

Maresme 1 1 0 1 0 0 3

Avinyonet 
del 
Penedès

Alt 
Penedès 1 0 1 0 0 1 3

Berga Berguedà 1 0 1 0 0 1 3

Cabrera 
de Mar

Maresme 1 1 0 0 0 1 3

Cànoves i 
Samalús

Vallès 
oriental 1 0 0 0 1 1 3

Cercs Berguedà 1 0 0 0 1 1 3

Gavà Baix 
Llobregat 1 1 0 0 0 1 3

Gurb Osona 1 0 1 0 0 1 3

Masnou, 
El

Maresme 1 1 0 1 0 0 3

Moià Bages 1 0 1 0 0 1 3

Pineda de 
Mar

Maresme 1 1 0 0 0 1 3

Premià de 
Mar

Maresme 1 1 0 1 0 0 3

Sant 
Cugat del 
Vallès

Vallès 
Occidental 1 0 1 0 0 1 3

Sant Martí Anoia 1 0 0 0 1 1 3
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Municipi Comarca
Població 
> 1000 
hab.

Platja
Instal·lacions 

aeroportuàries
Instal·lacions 

portuàries
Embassa-

ments
PEIN SUMA

de Tous

Santa 
Maria de 
Corcó

Osona 1 0 1 0 0 1 3

Seva Osona 1 0 0 0 1 1 3

Sitges Garraf 1 1 0 0 0 1 3

Vilanova i 
la Geltrú

Garraf 1 1 0 1 0 0 3

Taula 5.1.   Indicadors model 1 aplicats als municipis de la Província de Barcelona. Elaboració pròpia

A  l’annex B es detalla la informació recollida per a realitzar aquesta tria i altra informació 
que s'ha utilitzat posteriorment.

A la taula es pot observar que les poblacions millor puntuades són: Badalona, Barcelona, 
Mataró, El Prat de Llobregat i Viladecans. 

Aquests indicadors donen poca informació, són poc representatius i plantegen dificultat a 
l'hora  de realitzar  una valoració  més profunda  de la  situació  actual.  Una desavantatge 
addicional que plantegen és la dificultat per a valorar la ponderació realitzada. Per tant, es 
proposa un segon model de tria més complex.
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 5.2 Model 2

L’anàlisi i aplicació pràctica d’aquesta metodologia s’utilitzarà a continuació per a la tria de 
tres municipis. Per tal de mesurar de forma el més quantitativa possible el risc que pot tenir 
un municipi, de forma aproximada degut a la gran complexitat del tema, o la idoneïtat per al 
seu estudi posterior, es realitza el disseny d'una sèrie d'indicadors que permetran donar una 
visió més concreta sobre el tema.

Les característiques que han de complir aquests indicadors són:

➢ Relativitat dels valors. Preferentment les unitats de mesura seran relatives a altres 
paràmetres.  D'aquesta  manera  s’homogeneïtzen  els  valors  i  es  facilita  la 
comparació.

➢ Facilitat per aconseguir les dades necessàries.

➢ Representativitat  dels  valors  als  diferents  escenaris  i  situacions  plantejades  en 
apartats anteriors.

➢ Les dades han d'aparèixer de la mateixa font per a tots els municipis de la Província 
de Barcelona.

En cas que no es trobin dades per a tots els municipis es penalitza la falta d'informació o de 
comunicació de la mateixa, ja que es considera que la falta de transmissió d'informació 
incrementa la vulnerabilitat.

 5.2.1 Estudi d'indicadors proposats en altres projectes

Extraiem de (PNUD, 2004) un compendi dels projectes d'indicadors internacionals de risc i 
sostenibilitat que s'han realitzat per a modelitzar el risc. Estan dividits en quatre categories:

➢ Reducció del risc de desastre

➢ Reducció del risc de desastre i ordenació del medi ambient

➢ Ordenació del medi ambient i desenvolupament sostenible

➢ Desenvolupament sostenible i desenvolupament humà

 5.2.1.1 Reducció del risc de desastre

➢ Determinació de les zones del món amb major risc de desastre: avaluació mundial 
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dels riscs de desastres naturals.  Càlcul  del risc de pèrdues humanes i materials 
mitjançant un anàlisi espacial. Informació: www.preventiumconsortium.org  

➢ HAZUS: iniciativa Hazards U.S. de l'Agència Federal per al Maneig d'Emergències 
(FEMA). Està en procés d'ampliació i utilitza els sistemes d'informació geogràfica 
(SIG)  per a calcular  els  danys i  pèrdues,  actualment  només per a terratrèmols. 
Informació: http://www.fema.gov/plan/prevent/hazus/index.shtm 

➢ Índex Tyndall sobre el canvi climàtic i el risc de desastre: iniciativa del Centre Tyndall 
del Regne Unit. Utilitza dades sobre els desastres naturals (EMDAT(?)) per avaluar 
els riscos actuals i del passat recent associats a la variabilitat climàtica. Els resultats 
s'avaluen  tenint  en  compte  la  vulnerabilitat  dels  diferents  grups  de  població. 
Informació: www.tyndall.ac.uk  

 5.2.1.2 Reducció del risc de desastre i ordenació del medi ambient

➢ Índex de vulnerabilitat ambiental: la Comissió de Geociències Aplicades del Pacífic 
Meridional  (SOPAC) va desenvolupar un total  de 54 indicadors per a avaluar la 
vulnerabilitat de l'entorn natural a escala nacional. Informació: www.sopac.org  

➢ Índex  aplicable  als  petits  estats  insulars  en  desenvolupament:  Departament 
d'Assumptes  Econòmics  i  Socials  de les  Nacions Unides.  Encara en procés de 
definició. Informació: www.un.org/esa/sustdev/  

➢ Índex de pobresa relacionada amb l'escassetat d'aigua: té en compte sis variables 
(recursos,  accés,  capacitat,  utilització,  medi  ambient  i  factors  geoespaials). 
Informació: www.nerc-wallinford.ac.uk/research  

 5.2.1.3 Ordenació del medi ambient i desenvolupament sostenible

➢ Principis  de Bellagio:  directrius per a l'avaluació  pràctica  dels progressos cap al 
desenvolupament sostenible. Inclouen quatre aspectes bàsics: definició d'una visió 
del  desenvolupament  sostenible,  contingut  de  les  avaluacions  i  necessitat 
d'unificació pràctica, qüestions clau del procés d'avaluació i, l'últim, necessitat de 
mantenir  la  capacitat  d'avaluació  de  forma  permanent.  Informació: 
http://iisd.ca/measure/  

➢ Taulell d'indicadors de sostenibilitat: Comissió sobre el Desenvolupament Sostenible 
de  les  Nacions  Unides.  Conté  indicadors  socials,  ambientals,  econòmics  i 
institucionals. Informació: www.issd.org  

➢ Càlcul  de  superfície  productiva  o  petjada  ecològica:  és  la  zona  biològicament 
productiva d'una població que explota per a obtenir recursos i absorbir els residus 

http://www.issd.org/
http://iisd.ca/measure/bellagio1.htm
http://www.nerc-wallinford.ac.uk/research/WPI/
http://www.un.org/esa/sustdev/aboutsids.htm
http://www.sopac.org/
http://www.tyndall.ac.uk/
http://www.fema.gov/plan/prevent/hazus/index.shtm
http://www.preventiumconsortium.org/
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generats. Informació: http://www.rprogress.org/newprojects/ecolFoot.shtml  

➢ Índex de sostenibilitat ambiental (ESI): definició d'una mesura que permet avaluar el 
progrés total en matèria de sostenibilitat ambiental en tot el planeta. Registra l’èxit 
relatiu de cada país en realitzar els següents objectius: reducció de les amenaces, 
reducció  de  la  vulnerabilitat  humana,  capacitat  social  i  institucional  i  ordenació 
ambiental mundial. Informació: www.weforum.org www.ciesin.columbia.edu  

➢ Avaluació d'ecosistemes del mil·lenni: estudia la capacitat de cada ecosistema de 
proveir bens i serveis importants per al desenvolupament humà. Primer s'avalua la 
capacitat de l'ecosistema per a proveir i després la seva capacitat per a compensar 
els bens i serveis oferts. Informació: www.millenniumassessment.org  

➢ Índex  experimental  d'execució  ecològica  (EPI):  comparació  d'iniciatives  per 
administrar una determinada sèrie d'objectius polítics comuns en matèria de qualitat 
de  l'aire  i  aigua,  canvi  climàtic  i  protecció  dels  ecosistemes.  Informació: 
www.weforum.org  www.yale.edu/envirocenter 

 5.2.1.4 Desenvolupament sostenible i desenvolupament humà

➢ Índex  de  desenvolupament  humà  (IDH):  iniciativa  del  PNUD,  mesura  èxits  en 
longevitat, coneixements i qualitat de vida digna. Informació: http://hdr.undp.org 

➢ Índex de pobresa humana (IPH): s'avaluen les carències de l'IDH i en el cas dels 
països industrialitzats s'afegeix l'exclusió social. Es desglossen per tipus de districte 
o llengua del grup social. Informació: http://hdr.undp.org/statistics/faq.cfm 

➢ Índex d'inseguretat humana: classifica els països segons el grau de vulnerabilitat o 
inseguretat. Informació: www.gechs.org/  

➢ Índex Freedom House: iniciativa de Freedom House per a controlar el respecte i la 
pèrdua dels drets polítics i les llibertats civils en 192 nacions i en els grans territoris 
connexes o disputats. Informació: www.freedomhouse.org  

➢ Índex de transició:  avalua l'evolució cap a l'economia de mercat  dels  països de 
l'Europa Oriental i Central i de la Comunitat d'Estats Independents (CEI), a partir de 
l'experiència  del  Banc  Europeu  de  Reconstrucció  i  Desenvolupament.  Conté 
informació  sobre  producció  i  costos,  inversions  estrangeres  directes,  quadres 
macroeconòmics... Informació: www.ebrd.com  

➢ Indicadors sobre la situació dels drets humans: avalua el grau de compromís dels 
governs en el respecte i defensa dels drets humans segons quatre factors (defensa 
de les  normes internacionals  i  regionals  de drets  humans,  violacions  dels  drets 
humans civils o polítics per part dels governs, respecte dels drets econòmics, socials 
i  culturals,  i  mesura  de forma preliminar  del  respecte a la  igualtat  de gèneres). 

http://www.erbd.com/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.gechs.org/
http://hdr.undp.org/statistics/faq.cfm
http://hdr.undp.org/
http://www.yale.edu/envirocenter
http://www.weforum.org/
http://www.millenniumassessment.org/
http://www.ciesin.columbia.edu/
http://www.redefiningprogress.org/programs/sustainability/ef
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Informació: www.humanrights.dk  

➢ Índex per a la Mesura de l'Esforç Associats  a la  prevenció del  SIDA: avalua la 
dedicació  posada  en  programes  de  lluita  contra  el  SIDA per  les  organitzacions 
nacionals i internacionals. Informació: http://www.tfgi.com/

De la relació anterior s'extreu la dificultat d'obtenir uns indicadors, sobretot a nivell provincial 
i local, que és el que estem tractant. Veiem que els indicadors estan en fase d'exploració, 
disseny i implementació en diversos camps.

A partir d'aquest punt ens recolzarem en els indicadors proposats pel PNUD (Programa de 
les Nacions Unides pel Desenvolupament) adaptant-los, en la mesura que sigui possible, a 
la nostra escala d'estudi.

 5.2.2 Índex del risc de desastre (IRD)

Aquest índex pretén realitzar un estudi a gran i mitjana escala del risc de desastre. Es troba 
en fase de desenvolupament, degut a la gran complexitat de l'obra i a la valoració posterior 
que es realitza dels resultats obtinguts.

En aquest moment s'ha estudiat el risc associat a:

➢ Terratrèmols: ràpid creixement urbà i alta exposició física.

➢ Inundacions: baix PIB per càpita, baixa densitat demogràfica local, gran exposició 
física.

➢ Ciclons tropicals: grans extensions de terra cultivable i alta exposició física.

Els paràmetres citats en cada punt corresponen als factors que més afecten el risc. Aquests 
s'han extret després d'un estudi intens de diferents indicadors i paràmetres.

Les estratègies que recomana el PNUD per a combatre els efectes són:

➢ Bona governabilitat.

➢ Incloure  el  risc  de desastre  durant  la recuperació  i  reconstrucció  posterior  a un 
desastre.

➢ Gestionar els riscos climàtics de forma integrada.

➢ Abordar el caràcter polifacètic dels desastres.

➢ Promoure la gestió compensatòria dels riscos.

➢ Superar les llacunes de coneixement per avaluar els riscos de desastres. 

Una de les recomanacions  que realitza  és recolzar  l’avaluació  dels  riscos  adaptada al 

http://www.humanrights.dk/
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context nacional o local.

Els passos que s'han seguit per al càlcul de l'IRD són:

➢ Càlcul del grau d'exposició física: determinació de la zona exposada a una amenaça 
i la quantitat de persones que hi viuen (promig anual de persones exposades), a 
través d'un SiG.

➢ Càlcul de la vulnerabilitat  relativa:  factors a tenir en compte (socials,  econòmics, 
culturals, polítics i físics). Vulnerabilitat relativa = morts/total persones exposades.

➢ Càlcul  dels  indicadors  de  vulnerabilitat:  comparació  amb  indicadors  socials, 
econòmics  i  ambientals  i  anàlisi  estadística  amb  model  de  regressió  múltiple 
logarítmica. Selecció dels indicadors més relacionats segons amenaça.

En  el  segon  pas  ja  s'observa  una  de  les  deficiències  d'aquest  índex:  el  càlcul  de  la 
vulnerabilitat a través dels morts. Aquesta és una visió parcial de l'ordre de magnitud d'una 
catàstrofe  i  que no té en compte ni  els  ferits,  els  damnificats,  les pèrdues ambientals, 
econòmiques,  en infraestructures...  Una escala més pròxima a l'àmbit  local  ens permet 
introduir  la  resta  de  paràmetres,  que  a  l'àmbit  internacional  es  veu  dificultada  per  la 
inexistència d'una base de dades fiable a aquesta escala.

El tercer pas ens dóna una idea de la dificultat del projecte d'implantació de l'IRD. Un cop 
arribats  a  les  conclusions,però,  facilitarà  en  gran  mesura  la  presa  de  decisions  de 
l'administració per disminuir la vulnerabilitat davant de desastres i sobretot incrementar la 
capacitat de reacció.

Les  limitacions  que el  propi  estudi  detalla  són i  que dificulten  o  enterboleixen  la  seva 
efectivitat i interès: 

➢ Només té en compte els morts.

➢ Escala d'estudi: mitjana i gran.

➢ Situacions de ruptura estudiades: terratrèmols, ciclons tropicals i inundacions.

➢ Rang temporal 1980-2000.

➢ Les  variables  utilitzades  són  les  que  estaven  disponibles  a  bases  de  dades 
internacionals.

 5.2.2.1 Recomanacions a l’hora d'aplicar-ho a nivell local

Si tenim en compte que l'IRD s'ha desenvolupat amb un nivell d'observació internacional i 
estatal de resolució, això ens permet comparar a nivell estatal però no més baix.

Un exemple exposat en (PNUD, 2004) relaciona una base de dades desenvolupada per 
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diferents  estats  americans  anomenada  Desinventar  amb  els  desastres  a  escala  local. 
Aquesta  experiència  es  va  aplicar  a  Orissa  (Índia)  i  un  estudi  va  demostrar  que  en 
comparació amb els ciclons, els incendis destrueixen més vivendes i les epidèmies causen 
més morts.

És a dir, a escala local caldrà tenir en compte també altres entorns de ruptura que tot i ser 
menys destructius en un principi, són més freqüents i per tant poden causar més danys. És 
a dir, que per al càlcul dels danys és necessari tant realitzar una estimació de la freqüència 
com de la intensitat d'un succés determinat.

 5.2.3 Indicadors escollits per al model 2

A continuació s'especifica una segona estimació dels municipis que caldria estudiar amb 
major profunditat a través de l'aplicació d'uns indicadors. Aquests indicadors es resumeixen 
en tres tipus:

➢ De caràcter general:  són aquells que ens donen informació de tipus general  del 
municipi i que faciliten un estudi en profunditat d'aquest i la relació entre diversos 
paràmetres i el risc a que estan exposats.

➢ D'entorns  disruptius:  estudien  la  possible  afectació  de  cada  entorn  disruptiu 
anomenat anteriorment als municipis.

➢ De sistemes vulnerables: aquells indicadors que ens defineixen sistemes que poden 
ser  especialment  vulnerables  o  la  seva  afectació  pot  desenvolupar  una  major 
vulnerabilitat a la població, tant del propi municipi com dels voltants.

 5.2.3.1 Indicadors de caràcter general

Tipus Indicador Unitats Font Observacions

Macroeconòmic
PIB brut per càpita 

(any 1996)
Milers d'euros 
per habitant IDESCAT

Les dades més 
actuals de PIB a nivell 
municipal són de l'any 

1996.

Social Densitat de 
població

Habitants per 
km2 IDESCAT Any 2005

Taula 5.2.   Indicadors model 2 de caràcter general. Elaboració pròpia.

 5.2.3.2 Indicadors d'entorns disruptius

Si recordem la classificació dels entorns disruptius:
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➢ Desastres geològics: terratrèmol, tsunami, erupcions volcàniques, incendis

➢ Desastres atmosfèrics: ciclons tropicals, tornados, inundacions i sequeres.

➢ Epidèmies 

➢ Accidents: transport/ tecnològico-industrials

➢ Economia:  hiperinflació,  devaluacions  abruptes,  bloquejos  econòmics,  corrupció, 
depressió econòmica

➢ Armament: conflictes bèl·lics, terrorisme

➢ Institucions: violència institucional, inseguretat ciutadana

➢ Pública concurrència

Entorn disruptiu Indicador Unitats Font Observacions

Terratrèmol

Classificació dels 
municipis amb la 

intensitat que 
correspon a escala 

MSK considerant els 
efectes de sòl

Annex VI 
SISMICAT

Taula 6.2

De 0-X de menys a més 
intensitat.

Any 2003

Tsunami - - - -

Erupcions 
volcàniques

Zona volcànica

Incendi
Vulnerabilitat 

municipal
Infocat 2006. 

Annex 6 Any 2006

Ciclons o 
tornados

Velocitat màxima del 
vent m/s

Servei 
meteorològic 
de Catalunya

Només valors de les 
estacions automàtiques

Any 2005

Mesures de 
prevenció 
d'inundacions

Nivell de risc 
d'inundació

INUNCAT
De realització: obligada, 
recomanada o no han 

de redactar PAM

Sequeres Pluviometria mm
Servei 

meteorològic 
de Catalunya

Només valors de les 
estacions automàtiques
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Entorn disruptiu Indicador Unitats Font Observacions

Any 2005

Epidèmies
Casos registrats de 

SIDA hab.
Institut català 

de la salut

Registre per hospital 
declarant

Any 2006

Accidents 
transport Morts o ferits/any

Núm. 
afectats

Servei català 
de trànsit

Escala més petita és 
comarcal

Accidents 
tecnològico-
industrials

Núm. empreses 
“perilloses”/total Enquesta INE Dades no publicades

Economia
Núm. aturats * 100 

/total població
% 

població Idescat.net

Enquesta de població 
activa (trimestral i 

anual)

Any 2005

Conflictes bèl·lics 
o terrorisme

Núm. morts o 
afectats per 
terrorisme

No he trobat dades 
publicades.

Violència 
institucional o 
inseguretat 
ciutadana

Plantilla orgànica de 
les policies locals, 

per graduació.

Núm. 
policies 

locals per 
mil 

habitants

DIBA Any 2001

Pública 
concurrència

Núm. instal·lacions 
amb capacitat per a 

més de 1000 
persones/total 

habitants

S'hauria de crear una 
base de dades.

Taula 5.3.   Indicadors model 2 d'entorns disruptius. Elaboració pròpia

 5.2.3.3 Indicadors de sistemes vulnerables

Si ara observem els sistemes vulnerables plantejats en apartats anteriors:

➢ Platges
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➢ Entitats educatives: escoles, instituts, universitats, altres...

➢ Entitats sanitàries: ambulatoris, hospitals.

➢ Entitats esportives: estadis, piscines municipals,

➢ Hostaleria: càmpings, hotels...

➢ Zones industrials

➢ Zones comercials o de distribució de matèries primes (mercats, Mercabarna,fires..)

➢ Zones d'interès ambiental

➢ Vivendes o habitatges en zona urbana o rural

➢ Transport:  metro,  ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Barcelona,  Renfe,  autobús, 
autocar, vies de comunicació per a automòbils (carreteres, autovies i autopistes).

➢ Aigua: Abastament, tractament i evacuació d'aigües.

➢ Substacions elèctriques

➢ Distribució, emmagatzematge i tractament d'hidrocarburs.

➢ Xarxes de telecomunicacions

➢ Zones de tractament i disposició de residus sòlids, líquids i gasosos

Sistema 
vulnerable Indicador Unitats Font Observacions

Platja
Superfície de platja/ 
superfície total del 

municipi
Adimensional DIBA Es suposa 100 m 

d'amplitud de platja

Entitats 
educatives

Número de centres 
educatius

Núm. de centres DIBA

Caldria saber si són 
adequats com a 

refugi

Any 2002

Entitats sanitàries
Núm. llits 

hospitalaris/població Llit/hab. DIBA Any 2001

Hostaleria Núm. places 
hostaleres/població

Places/hab.
DIBA

Any 2002



APLICACIÓ DE TEORIA DE PROJECTES EN ENTORNS DISRUPTIUS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA Pàg. 81

Sistema 
vulnerable Indicador Unitats Font Observacions

Zones industrials
Superfície 

industrial/total % DIBA

Percentatge 
respecte el total.

Any 2002

Zones comercials Superfície 
comercial/total

% DIBA
Percentatge 

respecte el total. Any 
2002

Zones d’interès 
ambiental

Superfície 
PEIN/total %

Generalitat 
de 

Catalunya

Percentatge 
respecte el total. Any 

2006

Vivendes

Superfície municipal 
destinada a 

urbanitzacions 
respecte el total

Caldria determinar la 
superfície de les 
urbanitzacions 

respecte el total 
municipal.

Transport

Instal·lacions 
aeroportuàries, 

heliportuàries i ports 
marítims

Núm. 
instal·lacions

Generalitat 
de 

Catalunya
Any 2006

Aigua Embassaments al 
municipi

Núm. 
d'embassaments

Generalitat 
de 

Catalunya

Embassaments dins 
del terme municipal. 

Any 2006

Taula 5.4.   Indicadors model 2 de sistemes vulnerables. Elaboració pròpia

En total s'obtenen un llistat de 27 indicadors dels que 20 serveixen a continuació per a 
concretar l'escenari provincial. La resta tot i ser interessants per a estudis amb major detall 
han estat descartats per diversos motius: indisposició de dades a nivell municipal, dificultat 
d'obtenció d'aquestes o no homogeneïtat de les fonts d'informació.

Hi ha indicadors que tot i no tenir valors per a tots els municipis s'han inclòs en el llistat 
degut  al  seu  interès.  Aquests  indicadors  són  els  corresponents  a  valors  obtinguts  per 
estacions meteorològiques automàtiques: velocitat màxima del vent, precipitació màxima en 
24 hores i pluviometria.

Per a definir amb major concreció els indicadors s'haurien de realitzar una sèrie de reunions 
amb els possibles proveïdors de la informació i amb experts en la matèria. En tot cas, s'ha 
intentat que el major nombre d'indicadors ja estesin establerts com a tals i emprats en altres 
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estudis (Agenda 21 local, per exemple). Una altra part s'han extret d'informació publicada 
pels ens amb competències en aquest sentit.

Amb aquests indicadors no es realitza un estudi detallat a nivell provincial. Per a realitzar un 
estudi rigorós cal baixar a un nivell municipal i definir els mapes de riscos. La seva funció és 
donar una idea general de tots els municipis i d'aquesta manera facilitar la tria per a estudis 
posteriors.

A l'annex A s'observa la descripció dels indicadors utilitzats. Concretament es detalla la 
numeració, nom, definició, tipus, motiu, observacions i fonts d'informació. 

A l'annex B es veu detallada la informació extreta per als indicadors generals, els indicadors 
referits a entorns disruptius i els indicadors referits a sistemes vulnerables.

 5.2.3.4 Valoració dels indicadors per a l'estudi de la vulnerabilitat municipal

Per a procedir a la valoració s'han seguit els següents criteris:

➢ Comparativa de tipus binari: 0 = fals; 1 = cert

➢ Comparatives: 

− valor indicador major a zero: aplicat als indicadors Platja, Entitats Educatives, 
Instal·lacions aeroportuàries, heliportuàries i marítimes, Embassaments;

− valor  indicador  menor  a  la  mitjana:  Densitat  de  població,  PIB  per  càpita, 
Pluviometria, Entitats sanitàries.

− valor indicador major al valor de la mitjana provincial: la resta d'indicadors.

El criteri que ens defineix que el valor és major al de la mitjana provincial és simplement un 
criteri referencial que ens dóna una idea de la vulnerabilitat del municipi respecte la mitjana 
provincial.

Un  cop  valorat  cada  indicador  amb  un  número  de  0  o  1,  hem obtingut  les  següents 
puntuacions en els municipis ordenades de major a menor, a partir d'onze punts:

Municipi Indexador Comarca Suma total

Badalona 15 Barcelonès 16

Viladecans 300 Baix Llobregat 15

Barcelona 21 Barcelonès 15
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Municipi Indexador Comarca Suma total

Cerdanyola del Vallès 71 Vallès 
Occidental

14

Castellar del Vallès 55
Vallès 

Occidental 13

Gavà 95 Baix Llobregat 12

Sitges 270 Garraf 12

Vilanova i la Geltrú 307 Garraf 12

Malgrat de Mar 115 Osona 12

Mataró 127 Vallès 
Occidental

12

Garriga, La 94 Vallès oriental 12

Pineda de Mar 168 Anoia 11

Hospitalet de 
Llobregat, L'

105 Barcelonès 11

Sant Adrià de Besòs 196 Barcelonès 11

Berga 24 Berguedà 11

Guardiola de 
Berguedà 103 Berguedà 11

Sant Pere de Ribes 232 Garraf 11

Dosrius 79 Maresme 11

Tordera 284 Maresme 11

Vilanova de Sau 304 Osona 11

Sabadell 192
Vallès 

Occidental 11
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Municipi Indexador Comarca Suma total

Caldes de Montbui 36 Vallès oriental 11

Sant Celoni 205 Vallès oriental 11

Mitjana Província de Barcelona 7,2

Taula 5.5.   Llistat dels municipis més vulnerables segons els indicadors del model 2 de la Província de Barcelona. Elaboració 
pròpia

Cadascuna  de  les  sumes  parcials  venen  donades  pels  tres  tipus  d'indicadors  definits 
anteriorment:

➢ De caràcter general: SUMA 1.

➢ D'entorns disruptius: SUMA 2.

➢ De sistemes vulnerables: SUMA 3.

La suma total és el sumatori dels valors de SUMA 1, SUMA 2 i SUMA 3.

És a dir que, per exemple, per a Badalona s’ha obtingut una puntuació de 16 sobre els 20 
màxims que es podien obtenir.

A l'Annex C es poden observar les valoracions parcials i totals per a tots els municipis de la 
província. Com a resum es presenta a continuació les dades referents a la mitjana provincial 
i al màxim possible obtingut si un municipi obtingués un punt a cada indicador.

Concepte SUMA 1 SUMA 2 SUMA 3 SUMA TOTAL

Mitjana Província de 
Barcelona

1,68 2,59 2,93 7,2

Màxim possible 2 8 10 20

Taula 5.6.   Resum valoracions parcials i total per a la Província de Barcelona segons el model 2.

Si realitzem una gradació de colors amb la suma dels indicadors per comarques obtenim els 
següents gràfics:
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Fig. 5.1. Comarca de l'Alt Penedès     Fig.  5.2. Comarca de l'Anoia            Fig.  5.3.  Comarca del Bages

Fig.  5.4. Comarca del Baix Llobregat           Fig.  5.5. Comarca del Barcelonès

Fig.  5.6. Comarca del Berguedà Fig. 5.7. Comarca del Garraf                 Fig.  5.8. Comarca del Maresme
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Fig.  5.9. Comarca d'Osona Fig.  5.10. Comarca de La Selva Fig.  5.11. Comarca del Vallès Occidental

Fig.  5.12. Comarca del Vallès Oriental

La llegenda per als plànols anteriors i el provincial és:

Suma dels valors per als indicadors

0-5         6 - 10           11-20

Tal com s'observa a la llegenda anterior, la vulnerabilitat elevada comença als 11 punts (la 
meitat del màxim i gairebé 4 punts per sobre de la mitjana provincial). El fet que no sigui a 
partir dels dos terços del màxim total és per compensar, entre d'altres, el fet que no s'han 
tingut en compte les interaccions entre diferents escenaris possibles (efecte dominó).

És a dir, cal fer servir una escala amb rangs no regulars i incrementals de menor a major.
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Com a resum es mostra a continuació la situació per a la província de Barcelona:

Fig.  5.13. Vulnerabilitat dels municipis de la Província de Barcelona. Elaboració pròpia.
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Si es creuen les dades de la demografia de la província i  la seva distribució segons la 
vulnerabilitat municipal s'observa:

Vulnerabilitat Núm. 
municipis Població % municipis % població

Elevada 
(vermella) 23 2825675 7,4 54,07

Mitja (groga) 205 2310586 65,92 44,21

Baixa (verda) 83 89733 26,69 1,72

Total 311 5225994 100 100

Taula 5.7.   Percentatge de població segons vulnerabilitat.

Per tant, s'observa que amb l'estudi de menys del vuit per cent dels municipis, que són els 
de vulnerabilitat alta, es podria cobrir un 54 per cent de la població. També s'observa que hi 
ha menys d'un dos per cent de població que viu en un municipi amb vulnerabilitat baixa. 
S'observa també una certa gradació de vulnerabilitat de la costa cap a l'interior, de més a 
menys vulnerable, amb algunes excepcions donades, per exemple, capitals de comarca.

En aquest punt es vol recordar que la referència es dóna a la mitjana provincial i s'han 
d'extreure les conclusions segons aquest context limitat tal i com s'explica a les conclusions.
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 6 . Propostes d’aplicació en futurs treballs

A continuació es mostren les propostes de continuïtat en futurs treballs en el mateix àmbit 
en què ha estat desenvolupat aquest projecte.

 6.1 Sistemes d’informació geogràfica

En els següents subapartats es detalla el que s'entèn per sistemes d'informació geogràfica i 
la seva aplicació a la realització de mapes de riscs.

 6.1.1 Definició de sistemes d’informació geogràfica

S'entén per SIG (sistema d'informació geogràfica) o GIS ( acrònim en anglès) aquell sistema 
informàtic  que  integra,  emmagatzema,  edita,  analitza,  comparteix  i  mostra  informació 
referenciant-la geogràficament. Aquests sistemes s'utilitzen en diversos àmbits,  com per 
exemple la recerca, la gestió de recursos, l'avaluació d'impacte ambiental o per a mesurar la 
vulnerabilitat d'un territori en un risc concret. Un model digital del territori és una estructura 
numèrica de dades que representa la representació espacial d'una variable quantitativa i 
continua. Permeten realitzar processos de simulació dinàmica.

 6.1.1.1 Bases de dades geogràfiques

Es  construeix  una  base  de  dades  a  partir  de  l'abstracció  del  món  real.  Normalment 
s'organitza en capes segons les àrees temàtiques que es vulguin estudiar  o modelitzar 
(hidrografia,  topografia,  geologia,  límits  administratius...).  Es treballa  amb punts,  línies o 
polígons que s'associen als  objectes  reals.  Segons la  forma en què es modelitzen  les 
relacions entre els objectes geogràfics tindrem: SIG vectorials, SIG raster i SIG amb model 
de dades orientats a objectes.

 6.1.1.2 SIG Vectorials

Per  tal  de  descriure  els  objectes  geogràfics  empren  vectors  definits  per  parells  de 
coordenades relatives a un sistema cartogràfic. Una de les maneres és la utilització de la 
topologia arc-node; un arc és un segment i els nodes són origen o final d'aquests i per a 
realitzar  polígons s'agrupen diversos  arcs.  Aquest  sistema és molt  interessant  quan es 
treballa amb objectes amb un perfil clarament definit (carrers, edificis...).

 6.1.1.3 SIG Raster

Es basa en la divisió en cel·les (píxels) dins d'una retícula regular de l'àrea a estudiar i 
posteriorment  en la valoració  numèrica de cada píxel  segons el  seu valor  en un tema 
concret.  Per  tant  s'obté una georeferenciació de les propietats  estudiades.  Cal  tenir  en 
compte en aquest cas el cost computacional associat a la resolució informativa que ens 
interessa. 

Aquest  model  és  molt  utilitzat  en  sistemes  amb  límits  difosos,  com  per  exemple  la 
contaminació de l'aire.
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 6.1.1.4 SIG orientats a objectes

En aquest cas no s'estructura la informació en capes sinó que s'organitza la informació a 
partir de l'objecte i la seva relació amb d'altres objectes. Així es tenen una sèrie d'objectes 
agrupats en classes que tenen associats una sèrie de processos i se n’obté l'herència. Això 
ens permet solucionar el caràcter estàtic dels dos models anteriors per a conferir-li unes 
propietats dinàmiques. Els avantatges que aporta aquest sistema també n'incrementen la 
complexitat i el cost i és per això que normalment s'opta pels altres dos models.

 6.1.2  SIG aplicat als mapes de riscos

Segons es cita a (Batalla, 2004) s'entén per SIG “Un sistema d'informació geogràfica (SIG o 
GIS) és un sistema basat en l'ordinador (CBS) el qual proporciona els quatre següents 
conjunts  de capacitats  per a la manipulació de dades georeferenciades:  entrada de les 
dades, gestió de les dades (emmagatzematge i recuperació), manipulació i anàlisis de les 
dades” (Aronnof, 1995)

L'estudi  citat  (Batalla,  2004)  és  una  tesina  on  s'estudia  una  situació  de  vulnerabilitat 
concreta d'un municipi  a través d'un sistema d'informació geogràfica. Primer defineix els 
tipus de funcions que s'utilitzen en un SIG:

➢ Funcions per a l'entrada d'informació: conversió de la informació geogràfica de tipus 
analògic a tipus digital.

➢ Funcions per a la sortida d'informació tant pel que es refereix a dades introduïdes 
com al què resulta de la seva manipulació.

➢ Funcions per a la gestió de la informació espacial.

➢ Funcions analítiques: són funcions que permeten i faciliten el processament de les 
dades que integren el SIG, de manera que obtenim informació diferent a la que 
teníem en un principi.

Un cop definida la teoria passa a iniciar la tasca per a definir el mapa de perillositat. Els 
passos que segueix són els detallats en els següents apartats.

 6.1.2.1 Objectius

Els objectius són els següents:

➢ Definir una bona ordenació d'usos del territori.

➢ Mostrar la necessitat d'elaborar un estudi geològic detallat de la zona.

➢ Mostrar la necessitat de fer plans de mitigació de risc.

➢ Observar els punts amb una major perillositat on seria necessària una actuació.
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En aquest punt s'aclareix que no realitza un mapa de perillositat sinó de susceptibilitats 
(propensió  i/o  tendència  d'una  zona  de  ser  afectada  per  moviment  de  vessant  per 
desestabilització  i/o  abast,  determinat  mitjançant  un  anàlisis  comparatiu  de  factors 
condicionants i/o desencadenants, de manera quantitativa o qualitativa)

 6.1.2.2 Metodologia

La metodologia aplicada consta dels següents punts:

➢ passa la referència geogràfica d'analògica a digital;

➢ afegeix a cada zona la informació de base i per tant té per a cada punt la informació 
georeferenciada;

➢ defineix la zona a estudiar i els punts possibles d'inici de ruptura (en el nostre cas els 
punts d'inici són més imprevisibles, però es podrien estudiar diferents punts d'inici de 
la ruptura i veure com funciona el sistema);

➢ aplica funcions per a veure com es comportaria el sistema: obtenció de primers 
resultats de probabilitat d'afectació i primers mapes de perillositat;

➢ explica funcions utilitzades i creades per a les simulacions.

Aplica la metodologia proposada a les zones d'estudi i la revisa per tal de veure si s'adapta 
als fenòmens històrics coneguts.

 6.1.2.3 Anàlisi de sensibilitat i de la mida de la cel·la

Mesura  la  sensibilitat  de  les  funcions  segons  els  paràmetres  d'entrada  i  a  continuació 
verifica la idoneïtat de la mida de les cel·les triada en un principi.

 6.1.2.4 Mapes de perillositat

Un cop té els mapes de perillositat procedeix a valorar-los:

➢ compara sempre amb casos reals existents per tal de verificar-ne l'ajust a la realitat;

➢ fa una valoració segons gradació de colors a 10 nivells.

 6.1.2.5 Superposició de mapes de perillositat amb el d'edificis i infraestructures

D'aquesta manera s'observen de manera més senzilla els punts realment conflictius. En 
aquest estudi, concretament s'observa que existeix un poliesportiu municipal  en la zona 
d'afectació  per  rierades.  En  posteriors  estudis  seria  molt  interessant  utilitzar  aquesta 
tecnologia per a estudiar els riscos a escala local per poder actuar des de la fase de disseny 
del municipi, és a dir, en les polítiques tant socials com d'ordenació urbanística que caldria 
impulsar.
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 6.2 Municipis més vulnerables

A l'apartat 5.2 s'observa el llistat dels municipis que segons la valoració realitzada amb els 
indicadors  proposats  resulten els més vulnerables,  sempre amb referència a la mitjana 
provincial.  Una  de  les  propostes  interessants  per  a  desenvolupar  futurs  treballs  dins 
d'aquest àmbit seria aplicar la teoria i la metodologia desenvolupada en aquest projecte en 
dos o tres municipis d'aquest llistat.

S'hauria  de  fer  un  estudi  amb  més  profunditat  sobre  les  oportunitats,  avantatges, 
desavantatges  o  amenaces  que  algun  municipi  podria  presentar.  Per  exemple,  una 
oportunitat podria ser l'interès particular d'algun municipi en aquest tipus d'estudis, ja sigui 
per la història recent de la població o per altres motius.

D'aquesta manera es podria aprofundir i depurar l'establiment dels criteris per a cadasqun 
dels  indicadors,  mitjançant  l'aplicació  pràctica.  Paral·lelament  es proposa la  reunió amb 
experts que puguin col·laborar en aquests aspectes.

Entre  les  eines  que  seria  interessant  estudiar  i  utilitzar  es  troben  les  plantilles 
desenvolupades pel Departament d'Interior pel que fa a plans de protecció civil municipal 
(Generalitat, 1999). Aquestes plantilles cobrexen els següents aspectes:

➢ Document bàsic

➢ Manuals d'actuació: Manual bàsic; Riscs  especials:  incendis  forestals, 
inundacions,  risc  sísmic,  substàncies  perilloses  (amb  PEE),  transport  de 
mercaderies perilloses, nevades; Riscs específics: substàncies perilloses (sense 
PEE), conduccions, piromusicals i correfocs, concerts, sequeres; Altres: nuclears.

➢ Implantació

En aquest punt és necessari fer un incís especial relatiu a l'àmbit de la comunicació. Totes 
les eines detallades en aquest projecte, les existents i les desenvolupades, són interessants 
sempre i quan hi hagi una etapa de comunicació entre els diversos usuaris interessats. Un 
exemple del que es pot produir per la falta de comunicació es produí a l'atemptat a les 
Torres  Bessones,  on  la  comunicació  entre  els  diversos  serveis  d'emergències  que  hi 
intervingueren era molt  reduïda,  tal  com es constata en diversos estudis  sobre el tema 
publicats posteriorment.

Per altra banda, també és interessant fer constar que el model de comunicació que molts 
experts  sobre  el  tema  proposen,  no  es  limita  a  la  forma  unidireccional  d'aquesta.  És 
necessari  en  molts  àmbits  realitzar  simulacres  entre  els  agents  interessats  en  aquells 
sistemes que són vulnerables, tal com es realitza, per exemple, a Mèxic amb els simulacres 
per  moviments  sísmics.  Informació  sobre  aquest  tema  es  pot  trobar  a  la  bibliografia 
complementària citada.

A continuació es mostra informació que pot ser d’interès en propers estudis aplicada als tres 
municipis  proposats.  Per  a  més  informació  consultar  la  bibliografia  citada  en  els 
corresponents apartats.
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 6.2.1 Badalona

Algunes de les característiques del municipi són:

Població (1.1.2005): 218,553 hab. 
Extensió (km2): 22,20
P.J. Administratiu: BADALONA 
Comarca: Barcelonès

Llinda amb: Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Sant 
Fost de Campcentelles, Tiana i Montgat

Fig.  6.1. Mapa de Badalona.  Font: http://www.diba.es (14/11/2006)

Fig.  6.2. Mapa topogràfic de Badalona.  Font: http://www.diba.es (14/11/2006)

 6.2.2 Barcelona

Una breu pinzellada del municipi que es proposa estudiar amb més profunditat:

Població (1.1.2005): 1,593,075 hab. 
Extensió (km2): 99,07
P.J. Administratiu: BARCELONA 
Comarca: Barcelonès

http://www.diba.es/
http://www.diba.es/
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Llinda amb: el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant 
Just  Desvern,  Sant  Feliu  de  Llobregat,  Sant  Cugat  del  Vallès,  Montcada  i  Reixac, 
Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs.

Entre altres punts compta amb port, platja, estadis esportius de grans dimensions, centres 
sanitaris, comercials i educatius importants...

Fig.  6.3. Mapa de Barcelona.  Font: http://www.diba.es (14/11/2006)

Fig.  6.4. Mapa topogràfic de Badalona.  Font: http://www.diba.es (14/11/2006)

 6.2.3 Viladecans

Viladecans és un municipi de la comarca del Baix Llobregat amb una superfície total de 20,4 
km2 i 61403 habitants, és a dir, amb una densitat de població de 2992,3 hab./km2, gairebé 
cinc cops més que la mitjana provincial. (IDESCAT, 2006). El seu terme municipal, que es 
troba a la comarca del Baix Llobregat, llinda amb Sant Climent de Llobregat, Gavà, el Prat 
de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.

Dins del seu terme municipal es troba una platja amb una longitud de 2,5 km i 1,7 km2 de 
superfície protegida dins del Pla d’espais d’interès natural. (Diputació de Barcelona, 2006). 
Tot i que no compta amb instal·lacions portuàries, sí compta amb l’aeroport de Barcelona, 
que de fet, es troba compartit en tres termes municipals: el Prat de Llobregat, Viladecans i 
Sant Boi.

http://www.diba.es/
http://www.diba.es/
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Fig.  6.5. Mapa de Viladecans.  Font: http://www.diba.es (3/07/2006)

Fig.  6.6. Mapa topogràfic de Viladecans.  Font: http://www.diba.es (3/07/2006)

 6.3 Altres comentaris

Hi  ha  una  altra  àrea  de  desenvolupament  amb  interès  que  seria,  juntament  amb  la 
vulnerabilitat,  afegir-hi  les  dades  de  disponibilitat  de  recursos  així  com  de  les  eines  i 
mecanismes  de  coordinació  que  podria  disposar-se  dins  dels  àmbits  públics  i  privats, 
resolent certes dualitats.  Per exemple, els llits d'hospital  d'una part representen un punt 
vulnerable pel fet de tenir associats un malalt i per l'altra són un recurs si es pot disposar 
d'una part o la totalitat per donar resposta a una situació disruptiva.

Com a exemple, en el cas de l'11-M el fet que l'atemptat es produís a les vuit del matí, va 
permetre disposar de quiròfans ja que es van posposar les operacions no urgents.

http://www.diba.es/
http://www.diba.es/
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 7 . Avaluació econòmica

L'avaluació econòmica d'aquest projecte determina el material i recursos humans emprats 
per a realitzar-lo. A continuació es desglossen els costos associats al projecte en costos de 
personal, costos de material i altres costos.

Els impostos estan inclosos en el cost relatiu.

 7.1 Costos de personal

En aquest punt es divideixen els costos de personal en les hores dedicades en la realització 
de cada fase del projecte. El cost relatiu per un enginyer júnior es considera de 20 €/hora.

Concepte Cost  relatiu Temps emprat Total (euros)

Anàlisi preliminar 20 €/hora 120 hores 2400 

Documentació 20 €/hora 60 hores 800

Redacció  capítols  1 
a  4  (ambdós 
inclosos)

20 €/hora 150 hores 3000

Redacció capítol 5 20 €/hora 80 hores 2000

Redacció capítol 6 20 €/hora 40 hores 800

Redacció  capítols  7 
i 8

20 €/hora 10 hores 200

Redacció  annexes  i 
altres

20 €/hora 100 hores 2000

Revisió,  format  i 
altres

20 €/hora 80 hores 1600

Total 640 hores 12800

Taula 7.1. Avaluació dels costos de personal del projecte. Elaboració pròpia.
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 7.2 Costos de material

El material utilitzat es desglossa a continuació.

Per a calcular el cost de l'ordinador, es considera un ordinador de renting utilitzat amb una 
jornada laboral de 8 hores, és a dir, les 540 hores es converteixen en 7 mesos.

Concepte Cost relatiu Unitats Total (euros)

Ordinador renting 
(Apple MacBook 
Pro Cuore Duo 

12”)

90 €/mes 7 mesos 630

Fungibles

2000  fulls paper

Varis

0,02 €/full 2000 fulls 40

50

Total 720

Taula 7.2. Avaluació dels costos de material del projecte. Elaboració pròpia.

 7.3 Altres costos

Els altres costos són aquells que no es poden considerar ni personals ni costos de material.

Concepte Cost relatiu Unitats Total (euros)

Energia

Electricitat 0,088 €/kWh 52 kWh(*) 4,6

Transport 1,25 €  
/desplaçament 50 desplaçaments 62,5

Total 67,1

(*) Detallat a l'annex E

Taula 7.3. Avaluació dels altres costos del projecte. Elaboració pròpia.
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 7.4 Resum de costos

El resum de costos associats al projecte.

Concepte Cost associat (euros)

Costos de personal 12800

Costos de material 720

Altres costos 67,1

Total 13587,1

Taula 7.4. Resum de costos del projecte. Elaboració pròpia.

Per tant, s'obtenen uns costos econòmics aproximats del projecte d'uns 13.600 euros.
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 8 . Avaluació ambiental
L'impacte ambiental d'aquest projecte s'ha tingut en compte en totes les seves fases: des de 
la fase de disseny a la d'implantació.

A l'annex E es descriu l'avaluació ambiental del present projecte segons les consideracions 
de la legislació (BOE 111, 2001).



Pàg. 102 Memòria



APLICACIÓ DE TEORIA DE PROJECTES EN ENTORNS DISRUPTIUS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA Pàg. 103

Conclusions

Algunes de les conclusions a què s'ha arribat durant la redacció d'aquest projecte i que es 
troben reflectides en els diversos apartats es resumeixen a continuació.

La complexitat de l'estudi de la vulnerabilitat dels municipis davant dels entorns de ruptura 
implica la necessitat de realitzar una nova metodologia. En aquest projecte s'ha realitzat un 
primer esbós d'aquesta metodologia recolzada en les bases especificades a l'apartat de 
teoria i a l'aplicació pràctica.

Pel que fa a l'aplicació pràctica d'aquesta s'han constatat diverses conclusions:

➢ Dins d'un entorn provincial, no tots els municipis tenen la mateixa vulnerabilitat i per 
tant cal que en futurs projectes o estudis es realitzi una avaluació en profunditat 
d'aquesta en els municipis més vulnerables. 

➢ En aquests projectes caldria afegir conceptes que en aquest s'han simplificat com 
per  exemple  l'efecte  dominó  degut  a  la  concatenació  d'efectes  catastròfics,  la 
visualització  de  l'escala  municipal  o  local  en  els  desastres,  l'avaluació  de  la 
disponibilitat  real  de tots els recursos,  la interacció entre diversos municipis  o la 
creació de xarxes de suport entre municipis per a afrontar aquestes situacions.

➢ La visualització de la vulnerabilitat dels municipis a l'entorn provincial no dóna una 
homogeneïtzació territorial de la mateixa vulnerabilitat. En una primera aproximació 
s'observa  una  major  vulnerabilitat  per  als  municipis  costaners  i  les  capitals  de 
comarca, tot i que altres factors intervenen en la vulnerabilitat municipal com ja s'ha 
detallat en els indicadors del model 2.

➢ S'observa que amb l'estudi de menys del vuit per cent dels municipis, que són els de 
vulnerabilitat alta, es podria cobrir un 54 per cent de la població. També s'observa 
que  hi  ha  menys  d'un  dos  per  cent  de  població  que  viu  en  un  municipi  amb 
vulnerabilitat baixa.

Una  de  les  aplicacions  interessants  posteriors  resulten  de  la  utilització  de  Sistemes 
d'informació geogràfica a l'entorn municipal per a realitzar l'anàlisi de vulnerabilitat. Un cop 
realitzada  aquesta  aplicació  en el  mateix  SIG es  proposa  superposar  mapes  d'edificis, 
infraestructures i recursos.

Una bona guia per al plantejament de nous projectes són les preguntes que es plantegen a 
les pàgines 15 i 16. Aquestes ja han estat respostes en part però degut a l'extensió del 
present treball no han pogut ser totalment contestades. En futurs projectes seria necessari 
l'aprofundiment o la definició total de les respostes.

Una altra de les conclusions a què s'ha arribat és que la duplicació d'esforços en alguns 
punts amb resultats molt semblants, i per l'altra la incomunicació imperant entre organismes 
i  entitats  que estan treballant  cap a la mateixa direcció és una pèrdua innecessària de 
recursos i de temps.

Per  tal  de  realitzar  una  depuració  de  la  valoració  realitzada  a  través  dels  indicadors 
establerts cal la modificació de llindars, prenent com a referència d'altres proposats a nivell 
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internacional. Així mateix, es proposa l'estudi conjunt amb altres indicadors de tipus social, 
econòmic, polític,... ja existents, que puguin definir de forma més clara el marc conceptual 
per a posteriors estudis i es puguin plantejar mesures concretes per a la reducció de la 
vulnerabilitat.

Finalment  s'observa  la  necessitat  d'establir  la  vulnerabilitat  a  un  nivell  diferent  que  no 
centralitzi  els  esforços  en  la  prevenció  o  càlcul  de  persones  mortes  sobre  el  total  de 
persones  exposades.  Com  ja  es  defineix  en  diversos  punts  factors  com  damnificats, 
pèrdues  econòmiques  o  pèrdues  materials  són  importants  a  l'hora  de  considerar  la 
reconstrucció posterior, on l'utilització de la direcció de projectes iniciada abans del desastre 
permetria  disposar  d'equips  de  persones  amb  capacitat  i  entrenament  per  gestionar 
diferents processos de treball aplicant les àrees de coneixement com descriu el PMBOK, pel 
que respecta a la direcció de projectes així com de programes i portfolis de projecte.
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