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Annex 1. Zonificació i reglament d’usos de l’espai
fluvial segons el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Fonts documentals:


Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 380/2006, de 18 de juliol) publicat al DOGC
núm. 4682 – 24/07/2006.



http://aca-web.gencat.cat (plana web oficial de l’Agència Catalana de l’Aigua).

1.1 Introducció
L’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme (decret 305/2006) estableix la directriu de
preservació front als riscs d’inundació
Als efectes de l’aplicació de la directriu de planejament que estableix l’article 9.2 de la Llei
d’urbanisme dins la zona inundable, que està constituïda per la llera dels rius i rieres i per
aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del règim de corrents i de les planes
d’inundació per episodis extraordinaris, s’ha de distingir la zona fluvial, la zona del sistema
hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris. (article 6.1).
La zonificació de l’espai fluvial esdevé la base de la regulació dels usos del sòl en els espais
riberencs i perifluvials.

1.2 Proposta d’usos
La directriu de preservació davant dels riscos d’inundació establerta en l’article 6 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 8 de juliol, en
desenvolupament del que determina l’article 9.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, conté el règim d’usos admissibles, limitats i
prohibits en les diferents zones en que es divideix l’espai fluvial o zona inundable.
Aquest règim d’usos parteix d’una concepció de l’espai fluvial en la seva integritat a partir de
la identificació de les funcions de les diferents zones: el flux, l’acumulació i l’emmagatzematge
d’aigua, el bosc de ribera i el corredor ecològic, etc. Recull també, els aspectes més rellevants
que s’han tenir en compte i incorporar la funcionalitat hidràulica i ambiental d’aquests espais
en la planificació del territori.
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1.3 Zona fluvial
La zona fluvial és la zona de l’espai fluvial necessària per preservar el riu, entès en la seva
concepció més comuna. Està constituïda per la llera (amb la presència continuada o no
d’aigua) i les riberes. La preservació de la zona fluvial s’adreça a la protecció de la qualitat de
l’aigua i dels sistemes biològics associats, com també de la morfologia de la llera i les seves
riberes. Per delimitar la zona fluvial, es pren com a referència la línia base sorgida de la
delimitació de les crescudes màximes de període de retorn de 10 anys.
S’ha de clarificar que aquesta delimitació s’ha de completar tenint en compte els aspectes
ambientals, la zona ecosistèmica del sistema ripari i els usos riberencs.
Règim d’usos
L'article 6.2. del Reglament de la Llei d'urbanisme ordena la qualificació dels terrenys inclosos
en aquesta zona com a sistema hidràulic per part del planejament urbanístic, el qual no hi
podrà admetre cap ús tret d'aquells previstos a la legislació sectorial d'aigües pel que fa al
domini públic hidràulic. En conseqüència, només s'hi podran realitzar operacions per millorarne la funcionalitat hidràulica i ambiental i la instal·lació d’infraestructures transversals, sempre
que en respectin la continuïtat ambiental i hidràulica, o canalitzades, sempre que en respectin
la continuïtat hidràulica i morfodinàmica. En canvi, queda prohibit qualsevol tipus
d'urbanització d'aquests terrenys, a més de les instal·lacions dedicades al transport de
matèries perilloses, que suposin un risc de contaminació del medi ambient.

1.4 Sistema hídric
El sistema hídric és la zona de l’espai fluvial reservada a la preservació correcta i plena del
règim de corrents en cas d’avinguda, pel fet que és una zona amb un risc elevat
d’inundacions. És una zona imprescindible per al riu, ja que permet el pas del flux d’aigua en
avinguda i, alhora, la relació mediambiental amb la resta d’elements naturals. La delimitació
del sistema hídric pren com a referència la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de
l’avinguda de període de retorn de 100 anys, donant-li cert sentit i continuïtat.
Règim d’usos
L'article 6.3. del Reglament de la Llei d'urbanisme estableix la prohibició del planejament
urbanístic d'admetre en el sistema hídric cap edificació o construcció nova ni cap ús o activitat
que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un
obstacle al flux d'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas d'avinguda.
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Així mateix, pel que fa als usos admesos, l'article 6.3. esmentat estableix la llista d'usos
següent que el planejament urbanístic pot permetre en el sistema hídric sempre que es
duguin a terme amb les condicions especificades:


Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni tampoc
l'establiment d'hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel·les.



Els parcs, els espais lliures, les zones enjardinades i els usos esportius a l'aire lliure,
sense edificacions ni construccions de cap mena.



Els llacunatges i les estacions de bombament d'aigües residuals o potables.



L'establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, sempre que
permeti la preservació del règim de corrents.



La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i
protegides, i sempre que es preservi el règim de corrents i es garanteixi la noafectabilitat a la qualitat de les aigües.



Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic
hidràulic.

El mateix article 6.3. habilita els plans d'ordenació urbanística municipal per incorporar els
terrenys inclosos en el sistema hídric en sectors de sòl urbà no consolidat i de sòl
urbanitzable, sempre que aquests terrenys es destinin a algun dels usos compatibles abans
esmentats.
Només es podran destinar els terrenys inclosos en el sistema hídric a usos diferents dels
relacionats en l'article 6.3. quan el planejament urbanístic, amb l'informe favorable de
l'Administració hidràulica, prevegi l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes
definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació
adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament.
L'execució de les obres esmentades no ha de generar problemes d'inundabilitat a terrenys
externs al sector i es considera com una càrrega d'urbanització dels àmbits d'actuació
urbanística en els quals estiguin inclosos els terrenys.

1.5 Zona inundable
La zona inundable és la zona de l’espai fluvial, coincident amb la definició de la Llei d’aigües,
que el riu arriba a ocupar esporàdicament coincidint amb avingudes extraordinàries. Tenint en
compte el caràcter extemporani, la preservació de la zona inundable s’adreça a evitar danys
importants si bé, i a diferència de les altres dues zones ( al zona fluvial i el sistema hídric), és
una zona de l’espai fluvial modificable per l’activitat humana, però sempre amb condicions.
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Per a la delimitació de la zona inundable es pren com a referència la línia de cota d’inundació
de l’avinguda de període de retorn de 500 anys.
Règim d’usos
En darrer terme, l'article 6.4. del Reglament de la Llei d'urbanisme es refereix al règim d'usos
del sòl dels terrenys situats en la zona inundable per episodis extraordinaris. Aquest règim
d'usos dependrà de si els terrenys es troben en una de les tres categories següents en funció
dels paràmetres hidràulics disponibles de calat i velocitat de l'avinguda:


Zona d'inundació greu: és aquell tipus de zona inundable per episodis extraordinaris
que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat superior o igual a 1 m,
una velocitat més gran o igual a 1 m/s i el producte d'ambdós és superior o igual a 0,5
m²/s.



Zona d'inundació moderada: s aquell tipus de zona inundable per episodis
extraordinaris que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat superior
o igual a 0,4 m però inferior a 1 m, una velocitat superior o igual a 0,4 m/s però inferior
a 1 m/s i el producte d'ambdós és més gran o igual a 0,08 m2/s però inferior a 0,5
m²/s.



Zona d'inundació lleu: és aquell tipus de zona inundable per episodis extraordinaris
que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat inferior a 0,4 m, una
velocitat més petita de 0,4 m/s i el producte d'ambdós és inferior a 0,08 m²/s.

En funció d'aquesta classificació, l'article 6.4. esmentat estableix el règim d'usos del
sòl següent que haurà de quedar recollit en el planejament urbanístic:


No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació en la
part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició
d'inundació greu.



No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació,
amb excepció de les destinades a usos industrials i d'emmagatzematge, en la part de
la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició
d'inundació moderada.



No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona inundable
per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d'inundació lleu.

De la mateixa manera que estableix l'article 6.3. del Reglament de la Llei d'urbanisme en
relació amb el règim d'usos del sòl en els terrenys situats en el sistema hídric, l'article 6.4.
permet que el planejament urbanístic destini els terrenys situats en zona inundable per
episodis extraordinaris a usos diferents dels relacionats en la primera part de l'article quan el
planejament urbanístic, amb l'informe favorable de l'Administració hidràulica, prevegi
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l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives resultants de la
urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la
implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament. L'execució de les obres
esmentades no ha de generar problemes d'inundabilitat a terrenys externs al sector i es
considera com una càrrega d'urbanització dels àmbits d'actuació urbanística en els quals
estiguin inclosos els terrenys.

1.6 Règims especials
La Directriu de prevenció davant dels riscos d'inundació de l'article 6 del Reglament de la Llei
d'urbanisme estableix algunes especialitats sobre el règim d'usos del sòl en determinats
terrenys situats en les diferents zones de l'espai fluvial.
Així, l'apartat 5 d'aquest article 6 exclou de l'aplicació del règim d'usos del sòl dels terrenys
inclosos en les diferents zones de l'espai fluvial establert en els apartats 2, 3, i 4 el sòl urbà i
les edificacions o conjunts d'edificacions que siguin objecte de protecció pel seu valor
històric, artístic, arquitectònic o industrial. En aquests casos, el planejament urbanístic
general, d'acord amb el que determini l'Administració hidràulica, ha de preveure les
actuacions necessàries per a l'adopció de les mesures de protecció davant dels riscos
d'inundació en els referits àmbits, i també la programació i l’execució de les obres
corresponents. El planejament urbanístic general pot condicionar les actuacions de
transformació dels usos o de reimplantació d'usos preexistents a l'execució, a càrrec de
l'actuació i de les infraestructures necessàries que adeqüin el risc d'inundació a l'ordenació
urbanística.
En el cas de llacs, llacunes, aiguamolls, embassaments, parcs fluvials i altres elements
que poden comportar riscos d'inundació, l'apartat 7 de l'article 6 del Reglament de la Llei
d'urbanisme disposa que el planejament urbanístic ha de tenir en compte aquests riscos en
establir l'ordenació d'usos del sòl d'acord amb els criteris previstos en els apartats anteriors
del mateix article 6, amb les especificitats que determini l'Administració hidràulica.
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