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ANNEX 3: INUNDABILITAT 
 
Actualment, l’Agència Catalana de l’Aigua està desenvolupant la 
planificació d’espais fluvials de les conques catalanes mitjançant els 
plans d’espais fluvials. Aquests plans estableixen una delimitació molt 
acurada per cada tram dels cursos fluvials de la zona fluvial, el 
sistema hídric i la zona inundable. Encara no s’ha redactat el pla 
corresponent al riu Fluvià i, per tant, no es disposa d’aquesta 
informació. 
 
El document Delimitació de zones inundables per a la redacció de 
l’INUNCAT Conques internes de Catalunya estableix les zones 
inundables per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, així com 
les zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics i 
els punts crítics que impedeixen el bon desguàs de l’aigua de la xarxa 
hídrica de les conques internes. A Maià de Montcal no s’hi han 
delimitat zones inundables segons els diferents períodes de retorn i 
tampoc punts crítics. En canvi, sí que s’hi ha delimitat zones 
potencialment inundables segons criteris geomorfològics al riu Fluvià i 
a un afluent de la riera de Brugueres.  
 
En la delimitació de les zones potencialment inundables des del punt 
de vista geomorfològic s’han pres en consideració els elements 
geomorfològics (lleres, planures al·luvials, antigues esquerdes de 
lliscament) així com documentació escrita per identificar aquelles 
àrees que han estat inundades en èpoques històriques anteriors. Per 
tant, la informació obtinguda no es pot associar a cap període de 
retorn tot i que és assimilable a períodes de retorn molt elevats. Els 
nuclis del Pla de Baix i Dosquers estan afectats per les zones 
potencialment inundables. 
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Figura I. Zones potencialment 
inundables segons criteris 
geomorfològics 

 
Font: Delimitació de les zones inundables per a 
la redacció de l’INUNCAT Conques internes de 
Catalunya 

 
D’altra banda, cal tenir en compte que la riera de Maià travessa el 
nucli urbà en direcció nord – sud. Aquesta riera pot patir 
desbordaments lleus en períodes d’intenses pluges. 
 
 


