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Resum:  

L’anàlisi de la vulnerabilitat de les construccions front inundacions acostuma a ser 

abordat a partir de l’avaluació del seu nivell d’exposició i de l’anàlisi de les seves 

components físiques. En general, les construccions que posseeixen superfícies sota rasant 

a priori són les que presenten una major vulnerabilitat a ser inundades. Una anàlisi de la 

literatura científica d’aquesta matèria constata que existeixen escasses referències de 

mètodes automatitzats d’avaluació que valorin de forma integrada la vulnerabilitat de les 

construccions. En aquest context, es proposa un mètode per a l’avaluació automatitzada 

de la vulnerabilitat a la inundació de les construccions sota rasant, mitjançant l’ús de fonts 

de dades obertes de les construccions de la Direcció General del Cadastre i la cartografia 

del perill del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables. El mètode proposa 

l’obtenció d’un nou índex de vulnerabilitat de construccions (Urban Undergroung Flood 

Vulnerability Index -U2FVI-) que permet avaluar les superfícies sota rasant de cada 

edificació i detectar el seu grau de vulnerabilitat a partir de la consideració de la seva 

susceptibilitat al perill (zones de recurrència) i les seves característiques d’exposició 

intrínseques: edat de construcció i número de plantes sota rasant. El procés de càlcul s’ha 

automatitzat mitjançant la creació d’una eina per a ArcGIS Pro v.2.8®. Fet que la zona 

mediterrània constata un increment de la freqüència i intensitat de les inundacions, 

motivades per l’escalfament global, s’ha escollit la ciutat de Palma (Illes Balears) com a 

zona d’estudi per a l’aplicació del mètode desenvolupat. La ciutat presenta un alt grau de 

exposició al perill d’inundació, així ho demostren els diversos episodis històrics que han 

suposat pèrdues importants de vides i béns. Palma posseeix un àmbit urbà densament 

poblat (419.366 habitants) i resulta convenient avaluar el seu potencial de vulnerabilitat 

a la inundació. Els resultats mostren que el 3% de les construccions (9.681) de tota la 

ciutat tenen plantes sota rasant i es troben exposades al risc d’inundació amb una 

recurrència extraordinària de 500 anys. La superfície sota rasant potencialment afectada 

arriba al 1,4% (676.368m2) del total de la superfície construïda de la ciutat.  Pel que fa a 

l’U2FVI, s’ha demostrat que presenta un gran potencial per l’avaluació dels riscos ja que 

permet identificar on es troben els espais sota rasant potencialment exposats i quins 

d’aquests presenten una major vulnerabilitat. El seu ús es considera de gran utilitat per a 

la gestió de riscos i d’emergències. 
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1. Introducció 

Les inundacions dels espais urbans, són una de les majors amenaces naturals per a 

moltes ciutats del món (Ahmad & Simonovic, 2012), un risc que s’ha incrementat degut 

a la major freqüència d’aquests episodis extrems, una major quantitat mitjana de 

precipitació (Barredo, 2007) i una major concentració de les persones en les ciutats. Es 

calcula que l’any 2050, el 68% de les persones viurà a les ciutats (United Nations, 2018), 

havent així de fer saber a les societats del risc el que suposa viure en determinats espais 

exposats (Aroca-Jiménez et al., 2017). Gràcies a l’ International Strategy for Disaster 

Reduction de les Nacions Unides, s’ha permès fer un gir en la forma de gestionar el risc 

d’inundació, passant d’una visió més basada en la perspectiva de l’enginyeria, a una visió 

més enfocada en la resiliència i que integri les mesures per a reduir la vulnerabilitat 

(United Nations- ISDR, 2015). Des d’aquesta perspectiva es contemplen les anàlisis 

físiques amb l’avaluació de la situació sòcio-econòmica (Olcina Cantos, 2009) davant 

una determinada amenaça. 

El context de canvi climàtic incrementa la possibilitat d’ocurrència 

d’esdeveniments extrems, encara més si no es prenen les mesures de mitigació i adaptació 

necessàries (Barredo, 2007). De fet, més de 20 milions de persones es veuen desplaçades 

cada any des de 2008 a causa d’episodis meteorològics extrems, dels quals destaquen les 

borrasques i les inundacions (IPCC, 2022). És per això que el canvi climàtic generat per 

l’escalfament global tendeix a ser un dels principals factors en les inundacions fluvials, 

pluvials i costaneres (WHO, 2002). A més, el propi IPCC (2022) assenyala directament 

el canvi climàtic induït per l’ésser humà com una de les principals causes dels desastres 

naturals relacionats amb l’aigua, així com l’augment de l’exposició de les persones a 

aquestes amenaces, augmentant-ne la vulnerabilitat, i fent així que l’estudi dels riscs 

vinculats als fenòmens extrems derivats del canvi climàtic hagin guanyat molt de pes en 

la literatura científica. 

L’increment de les societats del risc (Olcina Cantos, 2009) requereix que aquestes 

assoleixin la capacitat adaptar-se i anticipar-se a aquests fenòmens climàtics adversos 

(WHO, 2002), i l’àmbit científic és un dels que en té la capacitat i que hauria de tractar 

de determinar els impactes que se’n puguin derivar d’aquest canvi climàtic (Mileti, 1999), 

a fi i efecte de poder dur a terme una correcta planificació i gestió del risc. Aleshores, és 

en aquest àmbit científic i de prevenció on s’emmarca aquest treball d’avaluació de la 

vulnerabilitat, en aquest cas, davant l’amenaça d’inundacions de les construccions. 

La vulnerabilitat és un concepte àmpliament emprat dins el camp de la geografia 

del risc, així com en altres disciplines que tracten d’entendre, explicar, avaluar o analitzar 
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els diversos riscs que pateixen les estructures i sistemes antròpics. El concepte de 

vulnerabilitat dins l’estudi del risc juga un rol fonamental, doncs d’aquesta condiciona de 

forma substancial les conseqüències dels desastres naturals (Olcina Cantos, 2008; Ruiz, 

2012) i les seves repercussions sobre les societats. 

1.1. Marc conceptual de la vulnerabilitat 

El concepte de vulnerabilitat no disposa d’una definició àmpliament acceptada dins 

la literatura, doncs existeixen enfocaments diferents en funció de la disciplina que tracta 

aquest aspecte, com puguin ser les ciències naturals, les ciències socials o les enginyeries, 

entre d’altres. És així que cada disciplina pot adaptar-ne la definició en funció dels seus 

objectius (Fuchs et al., 2011). Per una banda, les aproximacions des de les ciències socials 

tendeixen a comprendre la vulnerabilitat com un conjunt de factors socioeconòmics que 

determinen la capacitat de les societats d’anticipar-se, fer front o refer-se de l’impacte 

causat per una amenaça (Wisner et al., 2004), és per això que la vulnerabilitat no varia en 

funció de l’amenaça (Fuchs et al., 2012), sinó que és més aviat una característica 

intrínseca de les comunitats. Per altra banda, les ciències naturals i les enginyeries entenen 

la vulnerabilitat com el grau de pèrdues front a un element de risc i com a conseqüència 

de l’impacte d’una amenaça amb una magnitud i freqüència determinades (Karagiorgos 

et al., 2016; Mazzorana et al., 2014). 

A continuació, es presenta una recerca dins la literatura referent a l’avaluació del 

risc d’inundació, i s’analitzen les diverses definicions i concepcions de la vulnerabilitat. 

Per a cometre aquesta tasca, es classificaran les definicions a partir de tres principals 

enfocaments: 

- Visió física: assimilació de la vulnerabilitat a l’exposició al risc i la 

susceptibilitat davant aquest (Ruiz, 2012). 

- Visió social: basada en un component purament social i el condicionament 

humà com a la causa última de la vulnerabilitat, deixant de banda la visió 

física i estructural (Ruiz, 2012). Basat en que la vulnerabilitat no es 

conseqüència d’una amenaça, sinó d’una situació social, econòmica i 

política (Maskrey, 1989). 

- Visió holística: enfocament que inclou tant els aspectes socials com els 

físics (Maskrey, 1998). 
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1.1.1. Visió física 

En primer lloc, la Taula 1 presenta les definicions de vulnerabilitat, generalment 

front a les inundacions, que més s’associen a aquesta perspectiva centrada en l’amenaça 

per se. 

Taula 1. Definicions de vulnerabilitat des d'una perspectiva física. Diverses fonts 

Font 
Definició 

United Nations 

(1982) 

El grau de pèrdua d’un element, o conjunt d’elements, en risc com a 

resultat d’una inundació amb una determinada magnitud i expressat en 

una escala des de 0 (sense afectació) fins a 1 (pèrdua total) 

United Nations 

Development 

Programme (2004) 

Condició o procés resultat de factors físics, socials, econòmics i 

ambientals, els quals determinen la probabilitat i escala de danys d’una 

determinada amenaça 

Müller et al. (2011) Resulta de les condicions socials i físiques que formen part d’un 

sistema urbà susceptible de ser danyat per una inundació 

United Nations- 

ISDR (2002) 

Conjunt de condicions i processos resultats de factors físics, socials, 

econòmics i ambientals, els quals incrementen la susceptibilitat d’una 

comunitat a l’impacte d’una amenaça 

Behanzin et al. 

(2015) 

Característiques i condicions físiques, socials, econòmiques i 

ambientals que fan les comunitats susceptibles davant els danys 

derivats d’una inundació 

IPCC (1992) Grau d’incapacitat de fer front a les conseqüències del canvi climàtic i 

la pujada del nivell de la mar1 

IPCC (2001) Grau de susceptibilitat d’un sistema per a afrontar, o no, els efectes 

adversos del canvi climàtic, incloent la variabilitat climàtica i els 

extrems2 

IPCC (2022) Predisposició per ser adversament afectat. Inclou una varietat de 

conceptes i elements com la susceptibilitat al dany i la manca de 

capacitat per fer front o adaptar-se 

Erena & Worku 

(2019) 

El grau a què una àrea, persones, estructures físiques o béns econòmics 

estan exposats a perdre o danyar-se a causa de l’impacte d’una 

amenaça 

Fuchs et al. 2012 Representació del conjunt de factors sòcio-econòmics que determinen 

l’habilitat de les persones per a fer front als canvis 

 
1 Referent a la vulnerabilitat front al canvi climàtic 
2 Ibídem 
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Ouma & Tateishi 

(2014) 

El component més crucial del risc que determina si l’exposició a una 

amenaça constitueix un risc que pot resultar en un desastre 

Tascón-González et 

al. (2020) 

Condicions i capacitats que fan que un sistema o un individu siguin 

susceptibles de ser danyats 

Maskrey (1989) Probabilitat d’un element físic, estructural o socioeconòmic de ser 

danyat, destruït o perdut per una amenaça natural 

 

Una primera consideració de la visió física és que inclou les definicions de les 

Nacions Unides, els informes de l’IPCC, així com la visió de Maskrey (1989), un dels 

principals exponents de la disciplina de finals del segle XX. 

A més d’aquesta visió institucional, la percepció física de la vulnerabilitat compren 

la vulnerabilitat com el dany potencial que pot patir un territori, és a dir, els resultats 

territorials del perill. Així com la predisposició o l’exposició que presenta una unitat 

davant els efectes d’una amenaça. 

1.1.2. Visió social 

Taula 2. Definicions de vulnerabilitat des d'una perspectiva social. Diverses fonts 

Font 
Definició 

Mileti (1999) Mesura de la capacitat de resistència o recuperació dels impactes d’una 

amenaça, tant en el curt com en el llarg termini 

Wisner et al. 

(2004) 

Característiques d’una persona o un grup de persones i la seva situació que 

influeix en la seva capacitat d’anticipar, fer front, resistir i refer-se de l’impacte 

d’una amenaça natural 

Martínez 

Rubiano 

(2009) 

Capacitat de recuperació d’un desastre en funció de les condicions socials, 

econòmiques, polítiques i institucionals de la població 

IPCC (2012) Predisposició a ser negativament afectat, que constitueix una característica 

interna de l’element afectat, incloent les característiques d’una persona o grup 

de persones i la seva situació que influeix en la seva capacitat d’anticipar-se, 

fer front, resistir i refer-se davant els efectes adversos d’esdeveniments físics 

 

En segon lloc, a la Taula 2 es mostren els autors i autores que defensen una postura 

de base social i que entenen la vulnerabilitat com a una mesura de resiliència i capacitat 

d’adaptació a les amenaces. 

La visió social de la vulnerabilitat es caracteritza, per una banda, per la capacitat de 

resistència dels grups socials, així com en la seva capacitat de fer front a l’amenaça i, 

finalment de refer-se d’aquesta. Mentre que únicament IPCC (2012) fa referència la 
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situació dels grups de ser possiblement afectats, i que s’assimilaria força al terme 

susceptibilitat que empra Balica et al. (2009). Tot i això, el principal element comú és la 

concepció de la vulnerabilitat com a una característica dels grups socials. 

1.1.3. Visió holística 

Finalment, el tercer punt de vista és el que integra les visions socials i les visions 

físiques sota el mateix concepte de vulnerabilitat, i que es mostren a la Taula 3. 

Taula 3. Definicions de vulnerabilitat des d'una perspectiva holística. Diverses fonts 

Font 
Definició 

Næss et al. (2006) Una funció de l’exposició, susceptibilitat i capacitat d’adaptació, 

generada per múltiples factors i processos 

Adger (2006) Susceptibilitat al dany per l’exposició associada al canvi ambiental i 

social, i per l’absència de capacitat d’adaptació 

Borden et al. (2007) Susceptibilitat al dany pel risc d’una amenaça a una localització 

particular, així com el potencial de disrupció social d’aquests 

esdeveniments 

Balica et al., 2009, 

2012; Balica & 

Wright (2010) 

Considerada l’extensió de l’amenaça, la qual pot ser esperada sota 

certes condicions d’exposició, susceptibilitat i resiliència3 

Balica et al. (2009) Extensió a la qual un sistema és susceptible a les inundacions degut a 

la seva exposició, a una pertorbació, en conjunció amb la seva 

capacitat/incapacitat de resiliència, d’afrontament, de recuperació o 

d’adaptació 

Olcina Cantos 

(2008) 

La pèrdua esperable d’un determinat bé exposat, pot tractar-se de 

vulnerabilitat humana, estructural, econòmica o ecològica segons el 

tipus de risc a avaluar4 

Fuchs et al. (2011) Permet considerar d’alguna forma els impactes o receptors de les 

amenaces naturals i no només l’amenaça en sí 

 

La perspectiva holística de la vulnerabilitat integra l’impacte físic de l’amenaça, 

amb els impactes territorials degut a la manca de capacitat d’adaptació o resiliència dels 

grups socials afectats. A més, cronològicament se situa posteriorment a la visió social, 

mentre que la perspectiva física és la concepció més diacrònica i àmpliament més difosa, 

 
3 Referint-se a la vulnerabilitat com a terme general 
4 Ibídem 
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parcialment gràcies a l’adopció per part de les Nacions Unides i l’IPCC (1992, 2001, 

2022) (a excepció de l'IPCC (2012)). 

Aleshores, en aquest estudi, la vulnerabilitat es considerarà des de la perspectiva 

física i territorial, comprenent-la com el dany potencial a què està exposat un territori amb 

unes determinades condicions de susceptibilitat davant una determinada amenaça, el que 

en definirà una distribució territorial dels efectes derivats de l’amenaça. 

1.1.4. Risc 

Una de les primeres definicions globals del risc d’inundació fou la de les Nacions 

Unides (1982) i el defineix com el nombre esperat de vides perdudes, persones ferides, 

danys en les propietats i la disrupció de l’activitat econòmica a causa d’una inundació en 

un període de temps determinat i inferior a un any. És així que el risc es composa per la 

combinació de l’amenaça, la vulnerabilitat i l’exposició (Erena & Worku, 2019; IPCC, 

2022; United Nations, 1982). 

Altres autors com Borden et al. (2007), Fernández & Lutz (2010), l’IPCC (2022) o 

Mileti (1999) interpreten el risc com la probabilitat que tenen les amenaces d’ocórrer i 

afectar les persones. Calvo García-Tornel (2000) afegeix, a la definició anterior, l’anàlisi 

de les condicions que permeten aquesta situació, juntament amb les conseqüències que 

se’n deriven. En la mateixa línia, Ribera Masgrau (2004) defineix el risc com la situació 

de susceptibilitat a causa d’una amenaça en un entorn vulnerable, és així que el risc 

requereix de la interacció entre una amenaça sobre una àrea vulnerable a l’amenaça en 

qüestió (Müller et al., 2011). 

Aleshores, el risc es pot dibuixar a partir d’un diagrama de Venn, així com s’il·lustra 

en la Figura 1.  

 

Figura 1. a) Representació del risc a partir de la vulnerabilitat i l'amenaça. b) Representació del risc a partir de la 

vulnerabilitat, l'amenaça i l'exposició. 
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El debat en la literatura sobre la forma com interaccionen és força extens, ja que 

diversos autors com Müller et al. (2011), Ouma & Tateishi (2014), l’United Nations 

Development Programme (2004), Villagrán de León (2006) o Wisner et al. (2004) 

sostenen que el risc deriva de la fórmula:  

𝑅𝑖𝑠𝑐 = 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎ç𝑎, (eq. 1) 

ja que el risc existeix on interfereixen zones propenses a partir amenaces amb zones 

vulnerables davant aquesta amenaça particular. Mentre que Wang et al. (2011) o Maskrey 

(1998), empren les dues mateixes variables però sumant-les enlloc de multiplicar-les, 

resultant en la fórmula: 

𝑅𝑖𝑠𝑐 = 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 + 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎ç𝑎, (eq. 2) 

on l’amenaça és la premissa, la vulnerabilitat és la base i la conseqüència és el risc. 

És així que aquests autors consideren que l’exposició és una característica intrínseca 

o originadora (Balica et al., 2009) de la vulnerabilitat, a excepció de Wisner et al. (2004) 

que presenta una visió social, així com s’ha vist prèviament en les corresponents 

concepcions del terme vulnerabilitat. 

En contraposició a aquestes visions físiques de la vulnerabilitat, els autors com 

Adger (2006), l’IPCC (2022), Næss et al. (2006) o Olcina Cantos (2008) se subscriuen a 

la visió holística del risc i defensen la fórmula: 

𝑅𝑖𝑠𝑐 = 𝑉𝑢𝑙𝑒𝑛𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎ç𝑎 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó. (eq. 3) 

 Doncs s’integra la vulnerabilitat, la qual és necessària per a poder parlar de 

potencial, físic o humà, de pèrdues (Frazier et al., 2014) a causa d’una amenaça, i amb 

l’exposició d’un territori davant un risc, tres factors que l’IPCC (2022) considera els 

determinants del risc i que interaccionen de diverses formes. 

1.2. Geografia del risc i sistemes d’informació geogràfica 

Els riscs naturals i la seva anàlisi són una branca de coneixement transversal que 

convergeix investigadors des de les ciències naturals, fins a les ciències socials i passant 

per les ciències econòmiques i l’enginyeria, doncs és aquesta varietat el que permet la 

formulació de diferents visions dels processos, així com perspectives holístiques i 

integradores. 

La Geografia com a ciència que estudia les relacions entre les persones i l’espai que 

habiten, té un paper clau en la prevenció, planificació i gestió dels riscs. És així que la 

Geografia permet realitzar les anàlisis multiescalars necessàries en funció de cada àmbit 

geogràfic o cada situació particular. 
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Una de les grans eines de la Geografia són els Sistemes d’Informació Geogràfica 

(SIG), els quals són un instrument de gran profit a l’hora de treballar amb informació 

territorial de dues i tres dimensions, així com plantejar diferents metodologies sobre un 

territori i visualitzar-ne espacialment els resultats. A més, permet la comparació entre 

unitats espacials, entre diferents tipus d’amenaces, la unió de dades qualitatives i 

quantitatives (Ouma & Tateishi, 2014), la representació de les relacions entre les 

amenaces i els elements sotmesos al risc (Kourgialas & Karatzas, 2011) o la gestió de 

grans volums de dades (Fernández & Lutz, 2010), entre d’altres tasques. Doncs és així 

que Kourgialas & Karatzas (2011) estableixen tres grans tasques per als SIG: l’ús com a 

base de dades d’informació geogràfica, l’ús com a eina analítica, i l’ús com a eina de 

suport en la presa de decisions. A més, són nombrosos els autors que alaven la utilitat 

dels SIG en l’anàlisi dels riscs (Behanzin et al., 2015; Kourgialas & Karatzas, 2011; 

Mohamed & El-Raey, 2020; Ouma & Tateishi, 2014; Ozkan & Tarhan, 2016; Ruiz, 2012; 

Wang et al., 2011). 

2. Justificació del tema, objectius i estructura del treball 

Aquest estudi es focalitza en l’avaluació de la vulnerabilitat física/territorial de les 

construccions front a inundacions i es consideren transversalment aspectes socials de la 

vulnerabilitat. 

La selecció del tema rau en la conveniència d’identificar les construccions per sota 

del nivell de rasant del carrer que presenten una major vulnerabilitat en cas d’inundacions. 

Malgrat la importància del tema, la literatura científica és escassa en relació amb 

l’avaluació de la vulnerabilitat d’inundació d’edificis amb espais soterranis, per la qual 

cosa es considera un tema en el qual pot ser rellevant fer aportacions metodològiques. 

L’objectiu general del treball és millorar la resiliència dels territoris front al risc 

d’inundació a partir del coneixement de l’espai edificat subterrani. Aquest coneixement 

donaria suport als plans de prevenció de riscs i a les tasques d’ordenació territorial, i 

permetria millorar la protecció de les persones que fan ús o s’ubiquen en aquests espais 

soterrats. 

Com a objectius més específics es plantegen els següents: 

- Desenvolupar un mètode automatitzat per a avaluar el grau d’exposició al 

perill d’inundació de les construccions, i calcular el seu grau de 

vulnerabilitat física. Com a resultat d’aquest mètode, es proposa un nou 

índex de vulnerabilitat de les construccions sota rasant front al ric 

d’inundació. 
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- Fer ús de fonts de dades digitals obertes (opendata) sobre construccions i 

riscs que permeti fer extensiva l’aplicació del mètode proposat a qualsevol 

zona que amb dades per tal d’automatitzar el procés de càlcul. 

- Testejar el mètode a Palma (Illes Balears), una ciutat molt exposada al 

perill d’inundació i que ha patit diversos episodis catastròfics al llarg de la 

seva història. 

L’estructura del treball és la següent: primer es realitza una anàlisi de l’estat de l’art 

sobre la vulnerabilitat de les construccions i els indicadors de vulnerabilitat, en segon 

terme es presenta el cas d’estudi objecte del treball corresponent a la ciutat de Palma on 

s’aplicarà el mètode proposat. Posteriorment es descriu la metodologia de l’estudi, on es 

detallen les fonts de dades i mètodes proposats, per a continuació presentar els resultats 

de l’aplicació del mètode i el càlcul de l’índex de vulnerabilitat sobre les construccions 

de la ciutat de Palma. Després, es realitza una breu discussió sobre els resultats obtinguts, 

així com sobre el funcionament de l’índex, per a finalment acabar amb un epígraf dedicat 

a les conclusions. 

3. Estat de l’art 

3.1. Vulnerabilitat de les construccions 

Els efectes de les inundacions als espais urbans a escala d’edifici, és un aspecte 

força estudiat, principalment des d’una perspectiva més tècnica que no social, pel que 

diversos autors han tractat de definir les seves pròpies funcions de la vulnerabilitat o 

corbes de danys de les construccions (D’Ayala et al., 2020; Dottori et al., 2016; 

Figueiredo et al., 2021; Mebarki et al., 2012; Stephenson & D’Ayala, 2014; Thieken et 

al., 2005). Aquestes formulacions, juntament amb altres avaluacions dels danys produïts 

per una inundació, parteixen d’un cas concret per a la generalització del mètode, doncs 

és així que algunes de les metodologies proposades requereixen d’un estudi minuciós dels 

diferents components de cada construcció (Custer & Nishijima, 2015; Dottori et al., 2016; 

Figueiredo et al., 2021; Stephenson & D’Ayala, 2014) i del seu ambient (D’Ayala et al., 

2020; Mebarki et al., 2012), que en alguns casos es pot fer a través d’enquestes 

telefòniques (Thieken et al., 2005), el que ofereix uns resultats força realistes, però que 

no permet una aplicació sistemàtica o massiva. 

Finalment, també són habituals els estudis de les construccions patrimonials 

susceptibles al risc, ja que el patrimoni cultural, a més de la importància a nivell cultural 

pròpiament, també té una major vulnerabilitat degut a la seva antiguitat (D’Ayala et al., 
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2020; Stephenson & D’Ayala, 2014), i fins i tot un major valor econòmic que cal tenir 

present a l’hora d’avaluar els danys potencials (Figueiredo et al., 2021). 

A Espanya, Pérez-Morales et al. (2016) empren la cartografia cadastral per a 

determinar el nombre de parcel·les cadastrals, i la seva superfície, que es troben dins 

d’una àrea d’inundació definida pel Sistema Nacional de Cartografia de Zones 

Inundables. Això, juntament amb l’any de construcció associat a cada una d’aquestes 

parcel·les, permet identificar el creixement anual dins cada una de les àrees amb risc 

d’inundació potencial. 

També el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(2017) estableix 3 dimensions per a la vulnerabilitat dels edificis: la seguretat de les 

persones; la seguretat del continent com del contingut de l’edifici; i els efectes dominó o 

cascada que es puguin generar. Descantant-ne principalment la importància vinculada a 

la vulnerabilitat de la seguretat de les persones. 

3.2. Inundacions dels espais soterranis urbans 

En el camp de l’anàlisi de les inundacions, són habituals les modelitzacions del curs 

de l’aigua per fora del canal, així com l’alçada de la làmina d’aigua pels carrers de la 

ciutat però també pels espais soterranis d’aquesta. És així doncs que diversos autors com 

Herath & Dutta (2004), Shin et al. (2021) o Son et al. (2016) plantegen models urbans 

d’inundació tenint en compte els espais per sota del nivell dels carrers i carreteres. A més, 

altres línies temàtiques s’encaminen cap a l’anàlisi dels efectes de les inundacions en els 

sistemes ferroviaris subterranis (Forero-Ortiz et al., 2020; Lyu, Shen, Yang, et al., 2019; 

Lyu, Shen, Zhou, et al., 2019) o les mesures de prevenció de la inundació d’aquests espais 

(Aoki et al., 2016). 

Malgrat aquests enfocaments diversos, no s’avalua la vulnerabilitat d’aquests espais 

soterrats, ni s’integren en altres anàlisis de vulnerabilitat integrada. Vet aquí la necessitat 

de proposar un índex que integri aquest factor de vulnerabilitat dels espais urbans soterrats 

front a l’amenaça d’inundació a una micro-escala com és la construcció. 

3.3. Índexs de vulnerabilitat 

Com ja s’ha vist, la vulnerabilitat es composa per unes condicions d’exposició, 

vulnerabilitat i resiliència (Fuchs et al., 2011), i les quals s’integren per un conjunt 

d’indicadors d’escales i magnituds diverses (Hernández-Uribe et al., 2017). A fi i efecte 

d’avaluar el grau de vulnerabilitat d’un territori front a les inundacions, es proposen 

diversos indicadors del vulnerabilitat d’inundació o en anglès els Flood Vulnerability 

Index (FVI). Aquests indicadors són clau per a determinar les característiques de 
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vulnerabilitat d’un territori, d’un grup social o d’un sistema (Erena & Worku, 2019), 

oferint una expressió numèrica que permet estudiar l’evolució en un mateix territori 

(Tascón-González et al., 2020), així com comparar valors entre territoris. 

L’FVI es defineix per les característiques sòcio-econòmiques i demogràfiques, les 

quals condicionen la capacitat de la població de fer front, resistir o refer-se davant 

l’impacte d’una amenaça (Aroca-Jiménez et al., 2017), juntament amb les característiques 

físiques, ambientals (Balica & Wright, 2010) o climàtiques (Cai et al., 2021). El càlcul de 

l’índex no respon a una metodologia concreta, sinó que una gran quantitat d’autors han 

volgut oferir una visió pròpia o una adaptació d’aquest índex a diferents escales, casos 

d’estudi o paràmetres, això ha estat, parcialment, gràcies al desenvolupament dels SIG 

(Fuchs et al., 2011) i la millora en la computació de models matemàtics. 

La fórmula general de l’índex, tampoc no disposa d’un acord comú, tot i això, una 

de les aproximacions més acceptada és la de Balica et al. (2009) que parteix de tres 

factors: la susceptibilitat, l’exposició i la resiliència, dels quals els dos primers 

corresponen a la branca més física i econòmica del concepte, mentre que el tercer factor 

se centra en com respon una societat o un sistema a la pertorbació (Balica & Wright, 

2010). Fruit d’aquests tres factors, s’extreu una primera fórmula multiescalar: 

𝐹𝑉𝐼 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó∗𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎
. (eq. 4) 

Aquesta equació també pot ser modificada en un únic producte si es representa la 

resiliència com 1/manca de resiliència, resultant en la següent equació (Erena & Worku, 

2019): 

𝐹𝑉𝐼 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó ∗ 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑀𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 (eq. 5) 

Posteriorment, Aroca-Jiménez et al. (2017) a partir de Frazier et al. (2014) 

presenten una segona fórmula de l’índex, sota la denominació d’Integrated Social 

Vulnerability Index (ISVI) i adreçat a l’escala urbana, que es defineix per la següent 

equació:  

𝐼𝑆𝑉𝐼 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎. (eq.6) 

De la mateixa forma que amb la fórmula anterior, aquesta també es pot reescriure 

com (Seventh Framework Programme, 2011): 

𝐹𝑉𝐼 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó + 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 + 𝑀𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡. (eq. 

7) 

Tot i l’ús d’indicadors diferents per a la varietat de fórmules existents, segons Erena 

& Worku (2019) el resultat de l’FVI és el mateix. 
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3.4. Comparativa d’índexs de vulnerabilitat 

A continuació, es presenta una breu comparativa d’alguns dels principals índex de 

vulnerabilitat d’inundacions (Taula 4), centrant-se en el tipus d’índex proposat, el cas 

d’estudi i els factors emprats. 

En primer lloc, pel que fa als índexs proposats, destaquen els Flood Vulnerability 

Index com els més emprats (Balica & Wright, 2010; Behanzin et al., 2015; Erena & 

Worku, 2019; Hernández-Uribe et al., 2017; Karagiorgos et al., 2016; Müller et al., 2011; 

Salazar-Briones et al., 2020), juntament amb els índexs de vulnerabilitat de les riuades 

(flash flood) (Mohamed, 2019; Mohamed & El-Raey, 2020). Altres autors es decanten 

per índexs més centrats en espais urbans (Ouma & Tateishi, 2014) o en la vulnerabilitat 

social (Aroca-Jiménez et al., 2017; Balica et al., 2012; Tascón-González et al., 2020), 

atorgant una major importància als espais més poblats i aleshores més susceptibles davant 

una amenaça. Finalment, també apareixen alguns autors que aposten per un índex de risc 

(Cai et al., 2021; Wang et al., 2011), o d’amenaça (Elkhrachy, 2015; Kourgialas & 

Karatzas, 2011; Ozkan & Tarhan, 2016), enlloc de vulnerabilitat. 

En relació als components, destaca el component físic ja que és present a la totalitat 

dels índexs (a excepció d’Aroca-Jiménez et al. (2017) i Tascón-González et al. (2020)), i 

inclou els factors hidrològics com la densitat de drenatge, distància als canals, l’ordre 

d’aquests segons Strahler o l’acumulació de flux (Balica & Wright, 2010; Elkhrachy, 

2015; Kourgialas & Karatzas, 2011; Mohamed & El-Raey, 2020; Salazar-Briones et al., 

2020), així com factors climàtics com és la precipitació o la intensitat de precipitació 

(Balica & Wright, 2010; Cai et al., 2021; Hernández-Uribe et al., 2017; Kourgialas & 

Karatzas, 2011; Mohamed, 2019; Mohamed & El-Raey, 2020; Ouma & Tateishi, 2014), 

a més de les característiques físiques de les construccions (Behanzin et al., 2015; 

Karagiorgos et al., 2016; Müller et al., 2011; Rana & Routray, 2018). Emperò, la 

vulnerabilitat física es determina generalment pel pendent, usos del sòl i elevació (Balica 

& Wright, 2010; Cai et al., 2021; Elkhrachy, 2015; Mohamed, 2019; Ouma & Tateishi, 

2014; Ozkan & Tarhan, 2016; Salazar-Briones et al., 2020; Wang et al., 2011), a més de 

la geologia o el tipus de sòl (Kourgialas & Karatzas, 2011; Mohamed & El-Raey, 2020). 

Aquest component físic, sovint es pot desglossar en component hidrològic, geològic 

(Balica et al., 2012; Mohamed & El-Raey, 2020), ambiental (Hernández-Uribe et al., 

2017) o climàtic (Mohamed & El-Raey, 2020). 

En segon lloc, la vulnerabilitat social disposa de una major quantitat d’indicadors 

usats, dels quals cal destacar els emprats per Aroca-Jiménez et al. (2017) per a construir 

l’índex de vulnerabilitat social integrat, i que s’agrupen en les categories de: població, 
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dependència, educació, situació d’ocupació, serveis de salut, desenvolupament i 

infraestructures, edificis, i vulnerabilitat col·lectiva. Mentre que per la seva part, l’índex 

de vulnerabilitat social de Tascón-González et al. (2020) contempla els factors de: 

comunicacions, serveis d’emergència, transport, accessibilitat, equipaments comunitaris, 

sistema d’abastiment d’aigua, solidaritat i participació social, i responsabilitat 

governamental. 

És així que queda palesa l’àmplia varietat d’indicadors que es poden utilitzar a fi 

d’avaluar la vulnerabilitat social davant una amenaça d’inundació. En termes generals, 

els indicadors de vulnerabilitat socials més comuns són la densitat de població (Balica & 

Wright, 2010; Behanzin et al., 2015; Cai et al., 2021; Erena & Worku, 2019; Mohamed, 

2019; Müller et al., 2011; Salazar-Briones et al., 2020), els grups d’edat (Behanzin et al., 

2015; Erena & Worku, 2019; Müller et al., 2011), el nivell de renda (Cai et al., 2021; 

Erena & Worku, 2019; Müller et al., 2011; Salazar-Briones et al., 2020), i el nivell 

educatiu (Behanzin et al., 2015; Erena & Worku, 2019; Müller et al., 2011). A més de 

l’experiència en episodis d’inundació o l’educació en la cultura del risc (Balica & Wright, 

2010; Erena & Worku, 2019; Hernández-Uribe et al., 2017; Karagiorgos et al., 2016; 

Müller et al., 2011; Rana & Routray, 2018; Wisner et al., 2004) com una variable clau a 

l’hora de fer front a l’acció d’una amenaça. 

Finalment, el component econòmic, sovint lligat al social, destaca la renda5 

(Behanzin et al., 2015; Rana & Routray, 2018), els usos del sòl6 (Balica & Wright, 2010; 

Cai et al., 2021; Hernández-Uribe et al., 2017), els indicadors relacionats amb la llar i la 

seva composició (Salazar-Briones et al., 2020) o l’ocupació de les persones (Balica & 

Wright, 2010; Behanzin et al., 2015; Hernández-Uribe et al., 2017; Rana & Routray, 

2018; Salazar-Briones et al., 2020). 

En darrer lloc, la distribució espacial de l’aplicació d’aquests indicadors mostra 

un pes important de la conca oriental mediterrània (Karagiorgos et al., 2016; Kourgialas 

& Karatzas, 2011; Mohamed, 2019; Mohamed & El-Raey, 2020), on es troben algunes 

de les regions on hi ha hagut més víctimes mortals arrel de les inundacions (Papagiannaki 

et al., 2022). Dins la conca mediterrània també es troben estudis aplicats a la península 

Ibèrica (Aroca-Jiménez et al., 2017; Tascón-González et al., 2020)  o Aràbia Saudita, a 

la mar Roja (Elkhrachy, 2015). Per altra banda també són remarcables l’aplicació a 

territori xinès (Cai et al., 2021; Wang et al., 2011), o al Pakistan (Rana & Routray, 2018). 

Una tercera agrupació es troba al continent africà, a Kenia (Ouma & Tateishi, 2014), 

 
5 Alguns autors l’integren al component social, com s’ha vist en la definició d’aquest component. 
6 Alguns autors l’integren al component físic, com s’ha vist en la definició d’aquest component. 
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Etiòpia (Erena & Worku, 2019) i Burkina Faso-Nigèria (Behanzin et al., 2015). En darrer 

lloc, ja al continent americà s’aplica l’estudi a Mèxic (Hernández-Uribe et al., 2017; 

Salazar-Briones et al., 2020), a Xile (Müller et al., 2011), i als Estats Units (Chang et al., 

2021). 

Taula 4. Revisió d'índexs d'avaluació de la vulnerabilitat o del risc d'inundació segons l'àrea d'aplicació i els 

components utilitzats. Diverses fonts. 

Font Índex Regió Components 

Aroca-Jiménez et al. 

(2017) 

ISVI Castella i Lleó, Espanya Social 

Balica & Wright 

(2010) 

FVI N/A Social, econòmic, físic i 

ambiental 

Balica et al. (2012) CCFVI 9 ciutats costaneres d’arreu 

del món 

Hidro-geològic, sòcio-

econòmic i politico-

administratiu 

Behanzin et al. 

(2015) 

FVI Vall del riu Bénin Niger, 

Burkina Faso i Nigèria 

Social, econòmic, físic i 

ambiental 

Cai et al. (2021) FRI Chongqing, Xina Climàtic, terreny i sòcio-

econòmic 

Elkhrachy (2015) FHI Najran City, Regne 

d'Aràbia Saudita 

Físic 

Erena & Worku 

(2019) 

FVI Dire Dawa, Etiòpia Social, econòmic i físic 

Hernández-Uribe et 

al. (2017) 

FVI Jalisco, Mèxic Social, econòmic i físic 

Karagiorgos et al. 

(2016) 

FVI Grècia Social i físic 

Kourgialas & 

Karatzas (2011) 

FHA  Conca del riu Koiliaris, 

Grècia 

Físic 

Mohamed & El-Raey 

(2020) 

FFVI El-Arish City, Nord Sinai, 

Egipte 

Físic, hidro-climàtic i 

hidrològic 

Mohamed (2019) FFVI Qena, Egipte Físic 

Müller et al. (2011) FVI Santiago de Xile, Xile Social i físic 

Ouma & Tateishi 

(2014) 

UFVI Eldoret , Kènia Físic, sòcio-econòmic i 

restriccions 

Ozkan & Tarhan 

(2016) 

FHM Província d'Izmir, Turquia Físic 

Rana & Routray 

(2018) 

MVI Provínica de Punjab, 

Pakistan 

Social, econòmic, 

físic/infraestructural, 

institucional i actitudinal 

Salazar-Briones et al. 

(2020) 

FVI Mexicali, Mèxic Social, econòmic i físic 

Tascón-González et 

al. (2020) 

SFVI Ponferrada, Espanya Social 

Wang et al. (2011) FRI Hunan, Xina Social, econòmic i físic 

Nota: ISVI: Integrated Social Vulnerability Index; FVI: Flood Vulnerability Index; CCFVI: Coastal City Flood 

Vulnerability Index; FRI: Flood Risk Index; FHI: Flood Hazard Index; FHA: Flood Hazard Areas; FFVI: Flash Flood 

Vulnerability Index; UFVI: Urban Flood Vulnerability Index; FHM: Flood Hazard Map; MVI: Multidimensional 

Vulnerability Index; SFVI: Social Flood Vulnerability Index; FRI: Flood Risk Index. 
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4. Cas d’estudi 

Palma és una ciutat mitjana, dins el context de l’Estat espanyol, amb una població 

de 419.366 habitants el 2021 (IBESTAT, 2022) i que ocupa una extensió de 20.855ha. És 

una ciutat històrica mediterrània d’època romana a la costa oest de l’illa de Mallorca i es 

troba assentada sobre una conca sedimentària drenada per vuit torrents que desemboquen 

a la badia de Palma. A la zona central de la badia, desemboquen el torrent Gros i el torrent 

de Na Bàrbara, dos torrents amb la capçalera a la zona axial de la Serra de Tramuntana i 

són els que presenten una major superfície de conca i recorregut, doncs el torrent Gros té 

una conca de 208km2 i una longitud del canal principal de 35km, i Na Bàrbara disposa 

d’una conca de 40km2 i un canal principal de 18km de longitud (Rosselló & Grimalt-

Gelabert, 2018). Aquestes dues conques són les que, segons la Cartografia Nacional de 

Zones Inundables (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020) 

suposen una major amenaça per a la població degut a les seves crescudes i el seu 

desbordaments. Doncs és així que aquests dos torrents drenen per l’est de la ciutat 

compacta, podent afectar zones urbanes amb altes densitats constructives i poblacionals. 

La ciutat de Palma es divideix en 88 zones estadístiques o barris (Figura 2), els 

quals serveixen per a dividir la ciutat en entitats geogràfiques més petites i poder 

identificar les diferents dinàmiques de la ciutat usant una toponímia àmpliament 

coneguda per la societat. Aleshores, aquests barris serviran per a ordenar i generalitzar 

els resultats obtinguts de l’estudi presentat. 

Els episodis d’inundació a Palma es remunten als inicis del creixement de la ciutat 

(Petrus et al., 2018), doncs el 1403 Palma patí la inundació més important de la seva 

història fins al moment, quan es desbordà el torrent de Sa Riera i moriren entre 3.000 i 

5.000 persones. A més, durant els segles XVII, XVIII i XIX se succeïren altres episodis 

d’inundacions considerables del torrent de Sa Riera, i la al segle XX d’altres torrents com 

el de Sant Magí (Grimalt-Gelabert, 1991), el que suposà un impacte considerable a causa 

del creixement urbà i l’ocupació de les planes d’inundació. Així com ha passat als voltants 

dels cursos del torrent Gros i Na Bàrbara, on la demanda d’habitatge a la segona meitat 

del segle XX forçà la construcció sobre zones amb un alt potencial de recurrència 

d’inundacions fluvials. 

A més, diverses àrees de la ciutat es troben incloses dins el Pla Especial de Protecció 

Civil front al Risc d’Inundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

(INUNBAL), el qual té per objecte fer front a qualsevol situació greu o d’emergència 

provocada per inundacions a les Illes Balears, segons recull l’Article 15.3 de la Llei 

15/2015 del Sistema Nacional de Protecció Civil. Aquest, estableix l’organització i 
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procediments d’actuació dels recursos i serveis propis de la comunitat autònoma en els 

casos d’emergències per alguns dels riscs recollits en el pla, a fi de garantir la màxima 

coherència operativa entre tots els agents que participin en els operatius desplegats. 

 

Figura 2. a) Barriades de Palma i principals cursos fluvials, diferenciant el torrent Gros i Na Bàrbara. b) 

Localització de Palma a l'illa de Mallorca, i principals cursos fluvials de l'illa, diferenciant el torrent Gros i Na 

Bàrbara. c) Localització de Mallorca a la conca mediterrània occidental. 

5. Metodologia 

5.1. Fonts d’informació 

La finalitat d’aquest treball és la proposta d’un índex de vulnerabilitat urbana dels 

soterranis urbans front a les inundacions, i que es pugui automatitzar i aplicar de forma 

sistemàtica a qualsevol àrea urbana espanyola. És per això que s’empren les dades obertes 

de la Direcció General del Cadastre (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2022). 

Aquestes dades presenten un gran potencial degut a la seva escala a nivell de construcció, 

i a més inclou diversa informació temàtica associada a aquesta unitat geogràfica. A més, 

també és de força utilitat el nivell de parcel·la, identificables a partir de la seva referència 

cadastral, i que permeten l’annexió amb els arxius alfanumèrics amb altra informació 

temàtica d’interès (usos, intensitats...), a excepció del propietari i el seu valor cadastral 

(García Martín, 2013; Pérez-Morales et al., 2016). 

Per a aquest cas, s’usaran exclusivament les parcel·les urbanes, tot i la possibilitat 

també d’incloure les rústiques. Aquesta consideració exclusiva del parcel·lari urbà es deu 
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a l’escassetat de construccions rústiques sota rasant, i la falta de solidesa en l’any de 

construcció de les construccions rústiques, el que pot derivar en resultats que no són fidels 

a la realitat. 

L’arxiu de les parcel·les, en format vectorial, es composa pels polígons referents a 

cada una de les parcel·les definides en el Cadastre i disposa d’una única referència 

cadastral, mentre que l’arxiu de les construccions, també en format vectorial, comprèn 

cadascun dels volums construïts d’una edificació, pel que dins una mateixa parcel·la 

existeixen diferents volums, ergo construccions. 

És així que per al càlcul de l’índex proposat s’han emprat les alçades per sota rasant 

de l’arxiu de les construccions i que s’allotgen de forma codificada en números romans i 

usos individuals en el camp ‘CONSTRU’, juntament amb les alçades per sobre del nivell 

del carrer. 

A més, s’ha emprat la data de “l’any d’antiguitat efectiva en Cadastre” (Ministerio 

de Hacienda y Función Pública, 2011, p. 8) de cada una de les parcel·les per a estimar 

l’any en què es varen construir. Emperò, algunes parcel·les disposen de diferents etapes 

de construcció o la realització de reformes considerables, doncs s’agafarà la data més 

antiga i superior a 17007, suposant que no hi ha propietats que hagin estat demolides o 

substituïdes (Pérez-Morales et al., 2016). 

Per altra banda, per a avaluar el factor de susceptibilitat front a una inundació s’empra la 

cartografia de zones inundables del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables 

(SNCZI) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2022), la 

qual segueix la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 

d’octubre de 2007 relativa a l’avaluació i gestió dels riscs d’inundació, on s’estableix que 

tots els Estats membres han de dur a terme mapes de perillositat i mapes de risc de les 

zones identificades a l’avaluació com a Àrees de Risc Potencial Significatiu d’Inundació 

(ARPSI) (Parlament Europeu & Consell de la Unió Europea, 2007). 

Així doncs, l’Estat espanyol va transposar dita Directiva mitjançant el Reial Decret 

903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscs d’inundació, i en aquest 

s’estableixen tres escenaris d’ocurrència d’inundacions fluvials en funció de la 

probabilitat estadística: una probabilitat alta que s’associa a un període de retorn de 10 

anys; una probabilitat mitjana que s’associa a un període de retorn de 100 anys; i una 

probabilitat d’esdeveniments extrems que s’associa a un període de retorn de 500 anys 

(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020), assumint que les 

 
7 A fi d’eliminar els valors erronis o extrems, tenint en compte la possibilitat d’excloure 

construccions que sí que daten d’abans del 1700. 
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zones inundables dels períodes de retorn es mantenen estables en el temps (Pérez-Morales 

et al., 2016).  

 

Figura 3. a) Cartografia Nacional de Zones Inundables per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, i 

construccions cadastrals dels termes municipals de Palma i Marratxí. b) Any d’edificació de les construccions 

cadastrals del nord-est de la ciutat de Palma c) Número de plantes sota rasant de les construccions cadastrals del 

nord-est de la ciutat de Palma. d) Valors de l’U2FVI per a les construccions cadastrals del nord-est de la ciutat de 

Palma, centrat a la barriada de Son Canals. Fonts: Ministerio de Hacienda y Función Pública (2022); Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020).  
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A més, a questes àrees se’ls generarà una àrea d’influència (buffer) d’un metre cap a 

l’exterior, ja que sovint les zones inundables segueixen el traçat dels carrers, pel que la 

làmina d’aigua pot no solapar-se amb algunes construccions limítrofs amb l’àrea 

inundable (Pérez-Morales et al., 2016), tot i ser aquestes afectades en cas de complir-se 

el model d’inundació emprat, ja que les plantes baixes i els soterranis són les primeres 

zones on afecta l’aigua desbordada del canal. 

La Figura 3 mostra una representació sintètica de les fonts de dades utilitzades, així 

com un avenç dels resultats obtinguts i la forma en què aquests es visualitzen. 

5.2. Càlcul de l’índex de vulnerabilitat 

Per al càlcul de l’Índex de Vulnerabilitat d’Inundació dels Soterranis Urbans 

(Urban Underground Flood Vulnerability Index – U2FVI), s’empra de base la fórmula de 

Balica & Wright (2010) i Villagrán de León (2006) on l’índex de vulnerabilitat resulta 

del producte de l’exposició i la susceptibilitat, dividit la resiliència. Tot i això, per al cas 

proposat, es considera una resiliència constant degut a l’índex proposat pretén avaluar 

exclusivament els factors físics urbans, podent així establir-ne un valor de resiliència 

equivalent a 1, pel que no altera el resultat. Aleshores, la fórmula de l’U2FVI per a cada 

construcció, o unitat geogràfica de referència és: 

𝑈2𝐹𝑉𝐼 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó ∗ 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡. (eq. 8) 

Doncs es consideren necessaris els dos factors per a l’existència d’una 

vulnerabilitat. 

A fi de poder comparar els resultats entre diferents unitats espacials i diferents 

unitats geogràfiques, s’empren valors normalitzats entre 0 i 1, fent així que també el valor 

final sigui d’entre 0 i 1, el qual es multiplicarà per 100 per a obtenir un resultat entre 0 i 

100. 

Per al cas de l’U2FVI, l’exposició estarà composta per la superfície construïda sota 

rasant, i l’edat de construcció. Aquests dos factors es ponderaran pel 70% i 30% 

respectivament ja que es considera que la superfície possiblement afectada implica un 

major grau d’exposició física front a l’amenaça, que no l’edat de la construcció, la qual 

pot, en alguns casos, no ser un factor determinant en un procés de catàstrofe. S’ha de dir 

que sempre seria possible fer un ajustament d’aquests coeficients si es considerés adequat. 

Aquest factor d’exposició, un cop ponderat, s’elevarà a la inversa del nombre d’alçades 

de cada construcció, considerant que el nombre d’alçades és un factor clau i determinant 

en l’impacte que pugui tenir l’aigua dins d’una construcció, ja que a major profunditat, 
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l’energia potencial de l’aigua s’incrementa i dificulta les tasques d’extracció o reparació 

dels danys ocasionats 

En el cas de la superfície construïda sota rasant (Ssr), s’estableixen els paràmetres 

de ponderació a partir dels 10.000m2, aleshores, cada superfície construïda sota rasant 

s’haurà de dividir entre 10.000 per a identificar el valor relatiu de cada superfície (respecte 

d’una hectàrea), tenint en compte totes les plantes existents Per tant: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡 (𝑆𝑠𝑟) =

(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑢𝑐𝑐𝑖ó∗𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡)

10.000
 (eq. 9) 

Es considera que en cas de sobrepassar el llindar dels 10.000m2, el valor serà sempre 

1.  

 Mentre que per a l’edat de construcció (Ec), s’adopten els valors representats a la 

Taula 5. 

Taula 5. Valors per al camp Ec en funció de l'edat de cada construcció. 

Edat 

(anys) 

>10 11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

<101 

Valor 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 

En segon lloc, per a la susceptibilitat s’empren les zones inundables de la 

Cartografia Nacional de Zones Inundables del MITECO (2020). Doncs, les ARPSI, es 

classifiquen de 0 a 1, així com es mostra en la Taula 6.  

Taula 6. Valors per al camp ARPSI en funció de cada període de retorn. 

Període de Retorn (anys) 
10 100 500 

Valor 1 0,5 0,25 

 

En darrer lloc, el valor obtingut del producte de l’exposició i la susceptibilitat es 

multiplicarà per 100. Fruit d’aquesta fórmula, el valor de l’U2FVI per a una construcció 

es calcularà a partir de la fórmula: 

𝑈2𝐹𝑉𝐼𝑖 = [[(𝑆𝑠𝑟 ∗ 0,7) + (𝐸𝑐 ∗ 0,3)]
1

𝐴𝑙𝑡 ∗ 𝐴𝑅𝑃𝑆𝐼] ∗ 100.  (eq. 10) 

Mentre que per a una unitat geogràfica de major entitat resultarà de la fórmula: 

𝑈2𝐹𝑉𝐼 =
∑ [[(𝑆𝑠𝑟∗0,7)+(𝐸𝑐∗0,3)]

1
𝐴𝑙𝑡∗𝐴𝑅𝑃𝑆𝐼]∗100𝑛

𝑖

𝑛
. (eq. 11) 

On n fa referència al nombre d’unitats geogràfiques, sent i cada una d’aquestes 

unitats. Ssr és el valor de la superfície sota rasant seguint la fórmula de càlcul proposada, 

Ec correspon al valor relatiu per a cada edat de construcció, Alt fa referència al nombre 
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de plantes sota rasant, i ARPSI són les Àrees de Risc Potencial Significatiu d’Inundació 

amb el valor relatiu corresponent. 

L’índex U2FVI proporciona una magnitud escalar amb un valor mínim de 0 i un 

valor màxim de 100, que dependrà del grau d’exposició a partir de les característiques de 

cada edificació, i el grau de susceptibilitat davant el perill d’inundació. El seu valor aporta 

informació sobre la vulnerabilitat intrínseca de cada construcció i permet l’anàlisi 

comparada entre elements. 

5.3. Anàlisi espacial 

Per a dur a terme l’anàlisi de les dades en un SIG, ArcGIS Pro v.2.8 ®, en aquest cas. En 

primer lloc, cal disposar de la capa de construccions de cadastre amb els atributs de: any 

de construcció, any vigent i nombre de plantes sota rasant; així com els arxius de la 

cartografia de zones inundables per al període de retorn de 10, 100 i 500 anys.  

Un cop es disposa d’aquests arxius, així com es mostra a la Figura 4, s’ha de dur a 

terme un buffer d’1 metre cap a l’exterior de les capes de la cartografia inundable i, 

posteriorment s’uneixen fent ús de l’eina Union, que permet unir les geometries i els 

atributs que tinguin un mateix nom. Seguidament s’aplica una unió espacial o Spatial Join 

per a traslladar els atributs de cada una de les zones inundables a la capa de les 

construccions, resultant així una capa amb tots els elements necessaris per a aplicar la 

fórmula proposada. 

 

Figura 4. Simplificació de les dades d'entrada, processos de càlcul, resultats intermedis i resultat final per al 

càlcul de l'U2FVI amb un SIG 

A continuació, en el pròxim epígraf s’explica el model de càlcul emprat en un 

Model Builder per a automatitzar el procés. A més, aquest model proposat depura les 
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dades inicials de la cartografia de zones inundables per a fer-les més manejables, i calcula 

passa a passa els diferents components de la fórmula de l’U2FVI. 

5.4. Model de càlcul 

Amb la finalitat d’automatitzar el procés de càlcul i poder adaptar-lo a qualsevol àmbit 

d’estudi, s’ha dissenyat un model/aplicació python en ArcGIS Pro v.2.8®8 (Model 

Builder) (veure Annex 10.1. Interface del model per a ArcGIS Pro i Annex10.2. Model 

de càlcul automàtic), on amb la introducció de l’arxiu de construccions del Cadastre amb 

l’any de construcció en un camp numèric, i les àrees inundables de la CNZI extretes de 

la IDE del MITECO9 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

2020), el programa extreu el valor de l’U2FVI per a cada una de les construccions 

cadastrals inserides, seguint el mètode definit a prèviament.  

El programa, es divideix en tres fases de càlcul principals. En primer lloc, a partir 

de l’arxiu de les construccions, canvia el nom al camp on es troba l’any de construcció 

(‘AC’) per a poder-lo introduir en el codi de càlcul, i crea un nou camp on demana a 

l’usuari l’any vigent per a calcular-ne l’edat de construcció (‘AA’). A continuació, a partir 

d’un codi en SQL, s’extreu el nombre de plantes soterrades de cada construcció, 

convertint la codificació en números romans a valors aràbics sencers. Aquest procés es 

repeteix de forma automàtica fins a les 8 altures soterrades, d’questes s’afegeix el valor 

màxim d’altures existent, o en el seu defecte un valor Null. Un cop creat el camp amb el 

nombre d’altures (‘Alt’), es calcula la superfície sota rasant de cada construcció en el 

camp ‘Ssr’, i se li atorga el valor relatiu corresponent, tot a partir d’una funció escrita en 

Python. Seguidament es crea el camp de l’edat de construcció (‘Ec’) on, novament amb 

Python, s’escriu un codi que calcula l’edat i n’extreu el valor relatiu corresponent a cada 

construcció, per a finalitzar aquesta primera fase del procés, s’afegeixen dos camps on es 

demana a l’usuari el pes relatiu que es vol atorgar a cada un dels dos components de la 

primera part de la fórmula: ‘l’Ss’r i ‘l’Ec’. Aquests pesos s’estableixen per defecte en 0,7 

i 0,3, així com s’exposa a la fórmula proposada, però el canvi d’aquests es deixa al parer 

de l’usuari. 

La segona fase, s’inicia també amb l’arxiu de les construccions, al qual se li fa un 

buffer de 2km per a posteriorment tallar els 3 arxius de la cartografia inundable que 

 
8 Adreça per a descarregar el model, juntament amb una guia breu i els arxius necessaris per a testar 

el funcionament: https://www.dropbox.com/sh/qee32itow4zmcti/AABtvBqPmeB1fcxSpHTaOffua?dl=0 

[Accés: 23/05/2022]. 
9 Disponible a: https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/zi-lamina.aspx 

[Accés: 03/04/2022] 

https://www.dropbox.com/sh/qee32itow4zmcti/AABtvBqPmeB1fcxSpHTaOffua?dl=0
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/zi-lamina.aspx
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l’usuari ha inserit. Això permet reduir-ne la mida dels arxius per a que el procés no es 

torbi en excés, ja que la cartografia descarregada de l’IDE del MITECO és a escala 

nacional. Un cop tallades les zones inundables, se’ls realitza un buffer d’1m, com ja s’ha 

explicat prèviament. A continuació, es modifica el nom del camp on es troba el període 

de retorn, i es fa una unió dels tres fitxers. Seguidament es crea un camp nou anomenat 

‘ARPSI’ i en ell es calcula amb una funció de Python la transformació del període de 

retorn en format text al valor relatiu desitjat en format numèric.  

Així s’arriba a la tercera fase, en què s’aplica una unió espacial per a superposar el 

valor ARPSI sobre les construccions amb els respectius valors Ssr i Ec. Finalment, 

s’afegeix un camp nou (‘UUFVI’) on es calcula el resultat per a cada construcció. Com a 

cloenda, per a generar un resultat més comprensible s’eliminen alguns camps procedents 

de la cartografia cadastral i de les accions intermèdies realitzades. El valor resultant es 

troba en el camp ‘UUFVI’. 

6. Resultats 

Fruit de l’aplicació del model proposat, a més del valor de l’U2FVI a nivell de cada 

construcció, s’obtenen un conjunt de resultats destacables a nivell de barris per a la ciutat 

de Palma. 

Dels 88 barris de Palma, 27 tenen construccions amb soterranis dins de les àrees 

potencialment inundables. En conjunt, aquests barris tenen 9.681 construccions afectades, 

de les 323.092 que hi a ha a la ciutat de Palma, pel que el 3% de les construccions de 

Palma tenen superfície per sota del nivell de rasant del carrer que són potencialment 

inundables. En termes de superfície en planta aquesta arriba als 676.368m2, dels 

47.450.369m2 construïts en total, el que es tradueix en un 1,43% de la superfície en planta 

afectada pel risc potencial d’inundació. 

Dins de l’àrea afectada pel període de retorn de 10 anys, les construccions afectades 

arriben al 0,62%, mentre que la superfície en planta és del 0,28%. D’aquesta primera zona 

inundable, destaca el cas del barri d’El Molinar, on el 17,56% de les construccions tenen 

superfície sota rasant potencialment afectada per les inundacions, i fins el 10,23% de la 

superfície és propensa a ser inundada cada 10 anys. Tot i això, l’U2FVI mitjà per al barri 

és de 5,81, pel que tot i l’elevat nombre de construccions afectades, aquestes no presenten 

una elevada exposició. En menor mesura, Son Canals té potencialment afectades un 

4,42% de les construccions, el 8,68% de la superfície en planta i un valor d’U2FVI de 

26,4, un valor que suposa una vulnerabilitat considerable.. Per la seva part, el barri 

d’Hostalets tot i tenir afectades potencialment un 1,51% de les construccions i un 2,32% 
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de la superfície en planta, el valor de l’U2FVI assoleix el 48,48, pel que tot i la baixa 

superfície afectada, aquesta presenta una elevada vulnerabilitat a escala de barri. 

Taula 7. Construccions i superfície potencialment afectades, i resultat mitjà de l'U2FVI  per barris per al 

període de retorn de 10 anys. 

T10 

  Construccions Superfície (m2)   

Barris Afectades Totals 
Afectades 

(%) 

Afectada 

(m2) 
Total 

Afectada 

(%) 
 

U2FVI 

El Coll d'en 

Rabassa 
99 9.944 1,0% 2.165 1.370.975 0,2% 5,29 

El Molinar 1.287 7.331 17,6% 65.729 642.237 10,2% 5,81 

El Vivero 5 5.697 0,1% 1.358 381.315 0,4% 9,70 

Estadi 

Balear 
22 1.619 1,4% 5.588 802.341 0,7% 5,00 

Hostalets 29 1.920 1,5% 1.779 76.638 2,3% 48,48 

La 

Indioteria 

(Urbà) 

80 4.434 1,8% 23.509 2.530.289 0,9% 8,18 

La Soledat 

(Nord) 
4 5.520 0,1% 147 213.607 0,1% 9,26 

La Soledat 

(Sud) 
2 1.882 0,1% 358 81.973 0,4% 4,25 

Pere Garau 12 13.551 0,1% 322 467.269 0,1% 15,33 

Plaça de 

Toros 
270 8.370 3,2% 15.122 353.521 4,3% 6,32 

Son Canals 134 3.033 4,4% 11.637 133.990 8,7% 26,44 

Son Fortesa 

(Sud) 
10 2.805 0,4% 788 103.987 0,8% 3,55 

Son Malferit 11 435 2,5% 1.420 411.933 0,3% 2,68 

Son Oliva 25 1.996 1,3% 3.090 150.398 2,1% 15,43 

Palma 1.990 323.092 0,6% 133.012 47.450.369 0,3% 8,12 

 

Seguidament, per a l’àrea potencialment inundable pel període de retorn de 100 

anys, amb el període de retorn de 10 anys agregat, es mantenen algunes de les tendències 

com la importància d’El Molinar on el 20,19% de les construccions es veuen 

potencialment afectades, i fins el 12% de l’àrea en planta, i un valor U2FVI de 5,45. 

També Son Canals assoleix un 15% de la superfície afectada i un U2FVI força elevat, de 

17,34. Però en termes de construccions destaca el cas de Son Rullan, on el 41,39% de les 

construccions es veuen afectades potencialment pel període de retorn de 100 anys, el que 

correspon a un 13% de la superfície, però amb una vulnerabilitat relativament baixa, de 

5,41. Un altre barri on les construccions afectades arriben al 20% és el Rafal Vell, on la 

superfície en planta potencialment afectada és del 22,31%. Per la seva banda, Son Fortesa 

(nord) és la barriada que té una major superfície en planta potencialment afectada, que 
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arriba fins al 31,31%, el que implica un 16,51% de les construccions i una vulnerabilitat 

de 4,15. 

Taula 8. Construccions i superfície potencialment afectades, i resultat mitjà de l'U2FVI  per barris per al 

període de retorn agregat de 10 i 100 anys. 

T100 
 Construccions Superfície (m2)  

Barris Afectades Totals 
Afectades 

(%) 
Afectada Total 

Afectada 

(%) 

 
U2FV

I 

Ca'n Capes 31 947 3,3% 2.976 40.927 7,3% 3,8 

El Coll d'en 

Rabassa 
388 9.944 3,9% 16.900 1.370.975 1,2% 2,8 

El Molinar 1.480 7.331 20,2% 77.573 642.237 12,1% 5,4 

El Vivero 287 5.697 5,0% 22.799 381.315 6,0% 3,7 

Estadi Balear 116 1.619 7,2% 12.286 802.341 1,5% 4,8 

Hostalets 59 1.920 3,1% 3.242 76.638 4,2% 26,9 

La Indioteria 

(Urbà) 
144 4.434 3,2% 52.874 2.530.289 2,1% 9,1 

La Soledat 

(Nord) 
169 5.520 3,1% 10.608 213.607 5,0% 5,3 

La Soledat 

(Sud) 
67 1.882 3,6% 4.382 81.973 5,3% 6,1 

Mare de Deu 

de Lluc 
8 568 1,4% 32 78.414 0,0% 9,6 

Marquès de la 

Fontsanta 
2 3.760 0,1% 140 142.816 0,1% 5,5 

Pere Garau 293 13.551 2,2% 13.318 467.269 2,9% 7,7 

Plaça de 

Toros 
546 8.370 6,5% 26.081 353.521 7,4% 7,6 

Polígon de 

Llevant 
86 2.235 3,8% 9.379 510.069 1,8% 4,8 

Rafal Nou 137 1.592 8,6% 15.056 220.783 6,8% 3,7 

Rafal Vell 1.435 6.969 20,6% 91.022 408.010 22,3% 4,2 

Son Canals 264 3.033 8,7% 20.150 133.990 15,0% 17,3 

Son Cladera 678 5.131 13,2% 42.286 720.307 5,9% 3,8 

Son Fortesa 

(Nord) 
138 836 16,5% 12.418 39.647 31,3% 4,2 

Son Fortesa 

(Sud) 
203 2.805 7,2% 11.990 103.987 11,5% 4,3 

Son Gotleu 38 2.486 1,5% 2.308 204.015 1,1% 3,9 

Son Malferit 53 435 12,2% 18.615 411.933 4,5% 3,5 

Son Oliva 242 1.996 12,1% 16.267 150.398 10,8% 5,0 

Son Rullan 245 592 41,4% 14.229 108.876 13,1% 5,4 

Palma 7.109 323.092 2,2% 496.931 47.450.369 1,0% 5,6 

 

Finalment, l’extensió afectada per les inundacions extraordinàries d’un període de 

retorn de 500 anys, amb l’agregat dels dos període de retorn anteriors, presenta uns 

resultats força semblants a l’àrea afectada per un període de retorn de 100 anys degut a la 
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semblança en les àrees afectades. És per això que  Son Rullan segueix sent el barri amb 

més construccions afectades, les quals es troben totes (41,39%) dins el període de retorn 

de 100 anys. Per sobre del 20% de les construccions afectades també es troben els barris 

d’El Molinar, el Rafal Nou, el Rafal Vell, Son Cladera i Son Oliva. Mentre que en termes 

de superfície en planta potencialment afectada destaca el barri de Son Fortesa (nord) que, 

igual que Son Rullan, es troba completament dins l’àrea amb un període de reton de 100 

anys, pel que el 31,32% de la superfície en planta es veu potencialment afectada, seguit 

del Rafal Vell, on la superfície arriba fins al 24,38%, i Son Oliva on és del 20%. En termes 

de vulnerabilitat, els valors més elevats es concentren a Hostalets amb un U2FVI de 23,77, 

i Son Canals on és de 17,34. 

Taula 9. Construccions i superfície potencialment afectades, i resultat mitjà de l'U2FVI  per barris per al 

període de retorn agregat de 10, 100 i 500 anys. 

T500 
 Construccions Superfície (m2)  

Barris Afectades Totals 
Afectades 

(%) 
Afectada Total 

Afectada 

(%) 
 

U2FVI 

Amanecer 1 1.058 0,1% 15 125.156 0,0% 0,8 

Ca'n Capes 72 947 7,6% 5.758 40.927 14,1% 3,3 

El Coll d'en 

Rabassa 
522 9.944 5,2% 26.285 1.370.975 1,9% 2,5 

El Molinar 1.480 7.331 20,2% 77.573 642.237 12,1% 5,4 

El Vivero 550 5.697 9,7% 44.392 381.315 11,6% 2,5 

Estadi 

Balear 
289 1.619 17,9% 24.441 802.341 3,0% 6,3 

Hostalets 68 1.920 3,5% 4.251 76.638 5,5% 23,8 

La 

Indioteria 

(Rural) 

2 2.608 0,1% 91 416.174 0,0% 4,2 

La 

Indioteria 

(Urbà) 

358 4.434 8,1% 75.167 2.530.289 3,0% 4,8 

La Soledat 

(Nord) 
179 5.520 3,2% 12.931 213.607 6,1% 5,1 

La Soledat 

(Sud) 
68 1.882 3,6% 4.390 81.973 5,4% 6,0 

Mare de 

Deu de Lluc 
8 568 1,4% 32 78.414 0,0% 9,6 

Marquès de 

la Fontsanta 
3 3.760 0,1% 967 142.816 0,7% 7,4 

Pere Garau 523 13.551 3,9% 28.504 467.269 6,1% 6,1 

Plaça de 

Toros 
636 8.370 7,6% 34.375 353.521 9,7% 7,0 

Polígon de 

Llevant 
190 2.235 8,5% 16.937 510.069 3,3% 4,1 

Rafal Nou 335 1.592 21,0% 31.188 220.783 14,1% 3,0 

Rafal Vell 1.547 6.969 22,2% 99.458 408.010 24,4% 4,1 

Son Canals 264 3.033 8,7% 20.150 133.990 15,0% 17,3 
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Son Cladera 1.236 5.131 24,1% 65.444 720.307 9,1% 2,7 

Son Fortesa 

(Nord) 
138 836 16,5% 12.418 39.647 31,3% 4,2 

Son Fortesa 

(Sud) 
204 2.805 7,3% 11.993 103.987 11,5% 4,3 

Son Gotleu 259 2.486 10,4% 16.636 204.015 8,2% 2,4 

Son Malferit 53 435 12,2% 18.615 411.933 4,5% 3,5 

Son Oliva 445 1.996 22,3% 29.994 150.398 19,9% 3,7 

Son Rullan 245 592 41,4% 14.229 108.876 13,1% 5,4 

Son Sardina 6 4.857 0,1% 134 743.951 0,0% 1,5 

Palma 9.681 323.092 3,0% 676.368 47.450.369 1,4% 4,8 

 

És així doncs que, en termes de vulnerabilitat, els barris que requereixen d’una 

major vigilància en cas d’existir un risc d’inundació són Hostalets, Son Canals, Mare de 

Déu de Lluc i Marquès de la Fontsanta, on els valors d’ U2FVI  superen el 7,7 (veure 

Annex 10.3. Fulles d’avaluació per a cada barri, per a una informació més detallada). 

 

Figura 5. a) U2FVI mitjà per barris i curs del torrent Gros i Na Bàrbara. b) U2FVI per construccions a les 

barriades del nord-est de la ciutat de Palma, i curs del torrent Gros i Na Bàrbara. c) U2FVI per construccions a la 

barriada d’El Molinar, i curs del torrent Gros i Na Bàrbara. 

Aleshores, a vistes dels resultats obtinguts, l’índex i la metodologia proposats, 

permeten avaluar en una escala de gran precisió les construccions sota rasant 

potencialment més afectades en cas d’inundació, així com un seguit de variables 

resultants del càlcul que també permeten conèixer l’estat en què es troba una construcció, 
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i si s’agrupen les construccions, per a una illeta, una secció censal, un barri o qualsevol 

altra unitat espacial superior a la construcció, podent oferir així una visió de conjunt. 

Parant atenció a les zones més afectades, la Figura 5 il·lustra com les barriades del 

nord-est de la ciutat són les més malmeses potencialment per les inundacions, trobant 

agrupaments de construccions vulnerables amb valors U2FVI per sobre de 20 i fins a 92 

(5è quintil), destacant el carrer de Josep Darder, que separa Son Canals i Pere Garau (sud-

oest de la Figura 5b) així com barriades com la del Rafal Vell (nord-est de la Figura 5b) 

on pràcticament la totalitat de les illetes centrals del barri tenen almenys una construcció 

afectada, així com passa a l’extrem oriental del barri de la Plaça de Toros (nord-oest de 

la Figura 5b). 

Per la seva banda, la zona del litoral on desemboca el torrent de Na Bàrbara i el torrent 

Gros, a la barriada d’El Molinar (Figura 5c), són notables les construccions afectades pels 

3 darrers quintils de l’U2FVI en dues zones d’agrupament de construccions vulnerables 

diferenciades, a la desembocadura del torrent de Na Bàrbara a l’oest, i a la desembocadura 

del torrent Gros a l’est.  

7. Discussió 

La localització de Palma al litoral de la Mediterrània occidental fa que aquest sigui 

un territori susceptible de patir inundacions especialment sobtades (Flash floods). 

Aquesta situació es compartida amb litoral mediterrani de la península Ibèrica, destacant 

l’àrea de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, on el factor climàtic té un pes 

molt important. A Palma, les planes d’inundació dels torrents han estat ocupades per 

assentaments humans (Olcina Cantos & Giménez, 2002), tot i saber el risc que pot suposar 

això gràcies al desenvolupament de la cartografia de zones inundables ja existent a la 

segona meitat del S. XX (Olcina Cantos & Díez-Herrero, 2017).  Aquest creixement no 

ha cessat i s’han seguit ocupant els espais propers als cursos fluvials, augmentant-ne així 

la superfície exposada i, aleshores, vulnerable. 

Els resultats obtinguts per l’U2FVI es mostren en una escala de 0 a 100, sent 0 

l’absència de vulnerabilitat, i 100 la vulnerabilitat màxima de les construccions sota rasant 

davant el risc d’inundació. Aquests valors presenten una rang molt ampli de valors ja que 

el producte de nombre decimals a la fórmula proposada fa que els valors cada cop es facin 

més propers a 0, tot i això, el fet d’elevar el factor de susceptibilitat a la inversa de les 

alçades provoca que els valors per a les construccions amb més d’una alçada sota rasant 

s’incrementin de forma exponencial, permetent així donar un major pes a les 

construccions que disposen de més plantes soterrades i que, per tant, són més vulnerables. 
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A més, aquest valor absolut permet comparar els resultats de qualsevol unitat 

d’estudi, sigui quin sigui el nombre de construccions o la mida del nucli urbà. Això no 

passa a altres indicadors com el de Balica et al. (2012), Behanzin et al. (2015), Chang et 

al. (2021), Erena & Worku (2019) o Salazar-Briones et al. (2020), que empren els valors 

màxims i mínims de cada sèrie de dades per a establir valors relatius, el que impedeix 

comparar els resultats entre diferents àrees d’estudi de diferents característiques. 

Per altra banda, el fet que sigui un índex dedicat exclusivament al component de la 

vulnerabilitat de les construccions, permet que es pugui complementar amb altres índexs 

que avaluen un únic component com el d’Aroca-Jiménez et al. (2017), Elkhrachy (2015),  

Kourgialas & Karatzas (2011),  Mohamed (2019) o Tascón-González et al. (2020), 

adaptant-lo a les característiques de cada cas, així com modificar-lo i/o combinar-lo amb 

altres components de caràcter social o econòmic. 

És així que per a futurs treballs, es poden creuar les dades de vulnerabilitat física i 

estructural, amb les dades socioeconòmiques de renda per càpita de cada una de les 

barriades de Palma per a establir una relació entre la vulnerabilitat al risc d’inundació de 

les construccions sota rasant. També és de gran interès conèixer el número de persones 

que viuen sobre aquestes construccions i que es veurien potencialment afectades. 

8. Conclusions 

La ciutat de Palma presenta un eix nord-sud per on discorren el torrent Gros i el 

torrent de Na Bàrbara que suposa una vulnerabilitat considerable davant un risc 

d’inundació, és així que, potencialment, 1.990 construccions sota rasant, el 0,6% de tot el 

municipi, es veurien  potencialment afectades per inundacions en un període de retorn de 

10 anys. Emperò, aquesta vulnerabilitat s’incrementa fins al 3% de les construccions del 

municipi en casos d’inundacions extraordinàries amb un període de retorn de 500 anys. 

En termes de barris, la major xifra de vulnerabilitat de les construccions sota rasant 

es concentra als barris de Plaça de Toros, Marquès de la Fontsanta, Hostalets i Son Canals, 

tres barriades de l’eixample est de la ciutat, de petites dimensions i una elevada densitat 

de població. Així com també és apreciable la vulnerabilitat d’El Molinar, on es troben les 

desembocadures dels dos torrents i el pendent és pràcticament nul. 

L’índex proposat, l’U2FVI, permet l’avaluació dels espais urbans soterrats davant 

d’una amenaça d’inundació, resultant amb un valor absolut entre 0 i 100. Aquest índex 

disposa de dues grans aplicacions gràcies a la seva escala, la seva composició i l’ús 

exclusivament de dades obertes i a l’accés de tots els usuaris. 
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En primer lloc i així com s’ha avançat, pot servir tant per avaluar un entorn urbà 

aplicant exclusivament aquest  càlcul, així com per a complementar-se amb altres índexs 

ja proposats o altres de nous. Això suposa una nova aportació al camp del coneixement 

que tracta d’avaluar quins espais són més susceptibles de ser afectats pels fenòmens 

naturals extrems i que poden suposar una amenaça per a les persones i els sistemes 

antròpics, centrant-se en aquest cas en els espais sota rasant. 

Per altra banda, una altra aplicació més concreta i pragmàtica d’aquest índex és en 

el camp de la planificació i gestió dels desastres naturals, doncs permet als encarregats 

d’organitzar els sistemes de prevenció i d’actuació, pre i post catàstrofe respectivament, 

la identificació de quines són les construccions més vulnerables i en quines seria més 

convenient aplicar mesures preventives, quines construccions caldria tenir més vigilades 

o en quines es poden estimar més danys potencials. Això és així gràcies a l’escala de 

construccions que utilitza l’índex i que, en alguns casos, pot semblar massa precisa, però 

que a l’hora de planificar i gestionar és una escala de gran utilitat. 

Addicionalment, la preparació d’una eina funcional per a ArcGIS Pro v.2.8® 

permet que el càlcul pugui ser aplicat de forma sistemàtica per a grans unitats espacials, 

sempre que es disposi de la cartografia cadastral amb els anys de construcció de cada una 

de les unitats geogràfiques a estudiar, així com no implica necessàriament un ús avançat 

dels SIG ni altres eines informàtiques. L’eina també ofereix la possibilitat de modificar 

el codi i adaptar-lo a les necessitats de cada cas, o així com emprar-lo de base per a la 

proposta de nous mètodes de càlcul. 

Finalment, el procés de càlcul de l’U2FVI també aporta conjunt de resultats 

intermedis que suposen una gran informació sobre el territori estudiant i que permeten 

avaluar-ne en detall els factors d’exposició. Aquests resultats són el nombre de 

construccions, la superfície, el nombre d’alçades sota rasant o l’edat de cada construcció, 

podent així explotar aquestes dades fent ús de taules dinàmiques per a il·lustrar els valors 

per a l’escala desitjada. 
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10. Annexs 

10.1. Interface del model per a ArcGIS Pro ® 

 

Figura 6. Captura de pantalla de la interface del model a ArcGIS Pro 

  



 

 

10.2. Model de càlcul automàtic (Model Builder) 

 Figura 7. Model builder del model a ArcGIS Pro

               

                    
     

         
            

    

                               

               

                                 

               

             
                    

               

   
                

               

   

                

               

             
                                   

   

                

               

             
                                    

   

                

               

             
                                    

   

                

               

             
                                    

   

                

               

             
                                    

   

                

                         
               

   

                

               

    

              

               

    

             

            

   

               

             

                

         

             
                           

    

           

              

           

      

              

     

          

    

               

     
     

          

     

     

           

             

               
               

    

          

     

            

                

              

            

    

               

           

              

        

               

               

               

        

               

               

               

          

             

          

               

          

               

               
             

     

          

              

                

               

                          

         

               

        
             

         

            

            

            

                                      

                

               

    

                

                

                  

       

               

    

                

                

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.3. Fulles d’avaluació per a cada barri 

 

Figura 8. Fitxa de Plaça de Toros 
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Figura 9. Fitxa de Son Oliva 



 Alexandre Moragues 

47 

 

 

Figura 10. Fitxa d'Amanecer 
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Figura 11. Fitxa de La Indioteria (urbà) 
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Figura 12. Fitxa de La Indioteria (rural) 
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Figura 13. Fitxa de Marquès de la Fontsanta 
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Figura 14. Fitxa de Son Rullan 
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Figura 15. Fitxa de Mare de Deu de Lluc 
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Figura 16. Fitxa de Son Cladera 
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Figura 17. Fitxa d'El Vivero 
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Figura 18. Fitxa de Rafal Nou 
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Figura 19. Fitxa de Rafal Vell 
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Figura 20. Fitxa de Son Fortesa (nord) 
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Figura 21. Fitxa d'Hostalets 
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Figura 22. Fitxa de Son Fortesa (sud) 
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Figura 23. Fitxa de Son Gotleu 
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Figura 24. Fitxa de Ca'n Capes 
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Figura 25. Fitxa de Son Canals 
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Figura 26. Fitxa de La Soledat (nord) 
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Figura 27. Fitxa d'Estadi Balear 
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Figura 28. Fitxa de Pere Garau 
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Figura 29. Fitxa de La Soledad (sud) 
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Figura 30. Fitxa de Son Malferit 
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Figura 31. Fitxa d'El Molinar 



 Alexandre Moragues 

69 

 

 

Figura 32. Fitxa d'El Coll d'en Rabassa 
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Figura 33. Fitxa de Polígon de Llevant 
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Figura 34. Fitxa de Son Sardina 
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