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AA..  IINNUUNNDDAABBIILLIITTAATT  RREESSPPEECCTTEE  DDEELL  TTEERR  

 
La inundabilitat de la zona de la Devesa respecte del Ter ha estat estudiada a l’INUNCAT, al Pla d’Espais 
Fluvials del Baix Ter i en un estudi encarregat per l’Ajuntament de Girona a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
 
L’INUNCAT feia una primera aproximació als riscos però la modelització era a una escala regional, 
1:50.000 que no permetia el nivell de detall necessari per a poder cartografiar les zones inundables 
correctament però sí que era útil per a detectar zones amb problemes potencials d’inundabilitat. 
 
El Pla d’Espais Fluvials del Baix Ter sí que es va fer amb cartografia de detall però en la modelització no 
es va tenir en compte la influència dels ponts, que a la realitat sí que tenen una influència molt important. 
 

 
Fig. 1: taca d’inundació obtinguda al PEF del Baix Ter, sense tenir en compte la influència dels ponts 

 
Per aquesta raó l’Ajuntament de Girona va encarregar al Grup d’Investigació en Transport de Sediments 
(GITS) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins,.Canals i Ports de Barcelona  (ETSECCPB) 
de l’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) un estudi de detall incloent la influència dels ponts i 
revisant els coeficients de rugositat per acostar-los més a la realitat. 
 
En aquest estudi es van obtenir uns calats més elevats aigües amunt del pont de la Barca i més baixos 
aigües avall, confirmant que el pont de la Barca provoca un cert remansament aigües amunt. Aquests 
nivells més elevats aigües amunt provocarien un desbordament a la part immediatament aigües amunt 
del pont de la Barca per a l’avinguda de període de retorn de 500 anys. 
 

 
Fig. 2 taca d’inundació obtinguda a l’estudi de l’UPC tenint en compte els ponts 
 
 
A efectes pràctics, la cota de coronació del mur de protecció del vial perimetral és només uns pocs 
centímetres superior al nivell màxim esperable per a la làmina d’aigua en una avinguda de 500 anys de 
període de retorn (a excepció dels darrers metres de mur, on la cota de coronació és inferior), de manera 
que una eventual retirada d’aquest mur hauria de contemplar substituir-lo per algun altre element que 
oferís una protecció equivalent. 
 
El reglament de la llei d’urbanisme 305/2006 estableix en el seu article 6 els usos permesos en funció del 
grau d’inundació: 
 
-Zones fluvials (inundabilitat amb període de retorn inferior als 10 anys): no s’hi permet cap ús. 
 
-Zones de sistema hídric (inundabilitat amb període de retorn superior als 10 anys i inferior als 100 anys): 
no es permeten noves edificacions o construccions ni usos o activitats que suposin una modificació del 
perfil del terreny que pugui obstaculitzar o alterar el règim de corrents en cas d’avinguda. 
 
-Zona inundable (inundabilitat amb període de retorn superior als 100 anys i inferior als 500 anys): no s’hi 
pot admetre l’acampada en cap cas ni cap tipus d’edificació si es produeix inundació greu. Sí que hi són 
admeses edificacions de tipus industrial o d’emmagatzematge si la inundació és moderada. 
 
Els usos que té el parc de la Devesa són fonamentalment compatibles amb la zona de sistema hídric: 
parcs, jardins, zones esportives (a excepció de les edificacions de la zona esportiva). Per aquesta raó sí 
que seria factible el trasllat de la protecció que actualment representa el mur del vial perimetral (i el propi 
vial perimetral) a alguna altra zona, sempre i quan es garantís la protecció en cas d’inundació a les 
edificacions existents (Auditori, zona esportiva i habitatges del passeig de la Devesa). 
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BB..  IINNUUNNDDAABBIILLIITTAATT  RREESSPPEECCTTEE  LL’’OONNYYAARR  

 
Tot i estar més allunyat de la Devesa que el Ter, l’Onyar constitueix un risc real d’inundabilitat de la 
Devesa donat que l’endegament del marge esquerre de l’Onyar té una capacitat a diversos punts inferior 
als 200 anys de període de retorn. Un cop l’aigua desborda l’endegament del marge esquerre de l’Onyar 
a partir de plaça Catalunya, la inundació avança fins a la Devesa on el vial perimetral no li permet accedir 
al Ter, inundant-se la Devesa i essent el desguàs existent el factor limitant per al seu buidatge. La 
Universitat Politècnica de Catalunya ha elaborat una modelització detallada del riu Onyar a Girona on no 
només s’estudia la capacitat dels ponts i de l’endegament sinó també de com es propaguen les 
avingudes i com evolucionen els desbordaments. Els resultats preliminars indiquen que en la situació 
actual és molt més factible la inundació de la Devesa per part de l’Onyar que pas pel Ter i que el vial 
perimetral agreuja aquest risc en fer de presa que no permet que l’avinguda accedeixi al Ter. 

 
 

Fig. 3 mapa de capacitats dels ponts de l’Onyar al casc urbà de Girona. Resultats preliminars del treball de fi de màster de 
Malgorzata Pawlak, ETSECCPB, UPC 

 

CC..  IINNUUNNDDAABBIILLIITTAATT  RREESSPPEECCTTEE  EELL  GGÜÜEELLLL  

 
El riu Güell històricament era font d’inundacions de la Devesa quan desembocava a l’Onyar resseguint la 
Devesa pel darrer tram del carrer Riu Güell. Als anys seixanta es va desviar el darrer tram del Güell per 
fer-lo desembocar directament al Ter abans de la Devesa seguint l’Avinguda Josep Tarradellas. 
No disposem d’informació sobre la capacitat hidràulica del darrer tram de canalització del Güell que té el 
potencial de ser una font d’inundació de la Devesa. En aquest sentit, seria recomanable modelitzar el 

Güell per a conèixer l’abast d’aquest risc d’inundació tant per a conèixer-ne les seves implicacions 
urbanístiques com de protecció civil. 

DD..  IINNUUNNDDAABBIILLIITTAATT  PPEERR  DDEEFFIICCIIÈÈNNCCIIEESS  DDEELL  DDRREENNAATTGGEE  

La inundabilitat més factible i que de fet es dóna amb més freqüència des del desviament del Güell és 
aquella produïda, no per desbordament de cap curs fluvial, sinó per deficiències en el drenatge de 
sortida de la Devesa. El vial perimetral, tal i com s’ha comentat per a la inundabilitat per part de l’Onyar, 
fa de presa i impedeix la sortida de l’aigua acumulada de la Devesa. 
El drenatge de la Devesa es fa a través d’una conducció existent sota el carrer d’accés al Pont de la 
Barca. 
Aquesta conducció s’ha obturat en diverses ocasions, bàsicament per l’acumulació de fulles dels 
plàtans. Si aquesta conducció s’obtura, la Devesa s’inunda en cas de pluja intensa. 
Aquestes inundacions per deficiències de drenatge no tenen implicacions urbanístiques. 
 

 
Fig. 4 drenatge de la Devesa 

 

                                             
Fig. 5: inundació a la Devesa per obstrucció del desguàs 19/11/2013                                   Fig. 6: el motiu de l’embús, una 
acumulació de fulles de plàtan 
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