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1. Introducció a la resiliència urbana 

El concepte de resiliència, pren formes força diferents en funció del camp d’aplicació. Tot i que 
darrerament s’ha popularitzat molt el seu ús en el camp de la psicologia, on la resiliència és una 
capacitat de les persones per a superar adversitats, és en l’ecologia on pren un significat més 
ampli. 
 
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, resiliència en el camp de l’ecologia és la 
“capacitat d’un ecosistema de recuperar l’estabilitat en ésser afectat per pertorbacions o 
interferències”. De fet, la resiliència pretén anar més enllà, pel que no només es tracta d'absorbir 
pertorbacions, sinó també de retornar a l’estat original una vegada que la pertorbació ha acabat. 
 
Centrant l’anàlisi en les zones urbanes, parlem llavors de la resiliència urbana, que és la capacitat 
d'un assentament urbà de conèixer els seus riscos potencials, absorbir els impactes, recuperar-
se amb la màxima eficiència i millorar amb això la seva gestió operativa.  
 
Anàlogament a com es faria en un estudi ambiental amb diversos ecosistemes, quan s’analitza 
la resiliència d’una ciutat s’han de considerar els diversos serveis urbans existents. Les ciutats 
són sistemes complexes de sistemes interdependents entre ells. Les xarxes d’aigua, electricitat, 
gas, telecomunicacions, residus, etc., depenen unes de les altres i per tant, per garantir la 
capacitat de resposta i manteniment de la prestació dels serveis municipals, cal identificar els 
principals serveis i infraestructures de la ciutat, i les interdependències existents.  
 
Per tal de poder analitzar la ciutat de forma holística, tenint en compte tots els serveis urbans i 
les seves relacions, cal tenir en compte les següents premisses:  

• Conèixer les interaccions i afectacions entre serveis, establir les relacions entre serveis 
donants i receptors. 

• Conèixer els punts crítics de cada servei, tant en la seva localització física com en les 
funcionals. 

• Establir sistemes i espais de relació per assegurar la coordinació entre operadors. 

• Crear eines de visualització, seguiment i simulació per millorar la garantia i qualitat dels 
serveis. 

• Assegurar la coordinació i seguretat de les actuacions en situacions de crisi i emergència. 
 

Cal destacar que és imprescindible establir una millora en la coordinació i connexió entre els 
diversos operadors de serveis urbans, sense que això signifiqui la dilució de les seves obligacions 
contractuals. Igualment és important augmentar el coneixement i la capacitat de presa de 
decisions, per tal de garantir la prestació dels serveis urbans. Això, comporta les següents 
implicacions: 

• Establir les eines que ajudin i permetin la connexió i col·laboració entre operadors de 
serveis urbans. 

• Augmentar el coneixement formal dels punts crítics dels diferents serveis, que fan 
augmentar la seva vulnerabilitat i incrementen la probabilitat de fallada. 

• Establir sistemes per assegurar les inversions necessàries en la millora dels punts crítics. 

• Establir canals i eines de millora permanents per assegurar la millora continuada dels 
diversos sistemes. 
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Tenint en compte que les ciutats són sistemes canviants, en continua transformació, i que els 
impactes que les afecten, ja siguin d’origen natural, humà o tecnològic, també varien al llarg del 
temps, cal considerar la resiliència urbana com un procés en constant evolució.  
 
És per això que un cop analitzada la resiliència urbana mitjançant un diagnòstic, cal desenvolupar 
un Pla d’Acció de Resiliència (PAR), que té com a objectiu últim proporcionar unes pautes per 
prioritzar inversions per assolir els objectius de la resiliència. D’aquesta manera, el PAR esdevé 
una eina de gestió municipal per a la millora dels serveis i infraestructures. 
 
El PAR s’ha d’actualitzar de forma periòdica, monitoritzant la implementació de les estratègies 
definides, així com actualitzant l’estat dels serveis i riscos considerats, de manera que la llista 
d’actuacions proporcionada es pugui anar actualitzant per a assegurar un procés de millora 
continua de la resposta del municipi davant dels impactes existents i futurs.  

 

 
 

Figura 1 Procés de millora continua de la resiliència urbana 
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2. Objecte del Pla de Resiliència Urbana 
L’objecte del present treball és la redacció del Pla de Resiliència Urbana (PRU) del municipi de 
Montmeló per tal de millorar la seva eficiència en la resposta a impactes d’origen natural, humà 
o tecnològic. Dins aquest pla de resiliència s’analitzarà de forma holística el conjunt de serveis i 
infraestructures més rellevants així com les seves interdependències per tal de realitzar una 
diagnosi del municipi des del punt de vista resilient. Aquesta diagnosi permetrà identificar les 
principals vulnerabilitats davant diferents impactes, no només en el moment inicial del fenomen, 
sinó també estudiant els impactes colaterals generats, els anomenats efectes en cascada, una 
propagació dels impactes a través de les interdependències definides. De la mateixa manera, la 
diagnosi de resiliència permetrà disposar de pautes per prioritzar inversions per assolir els 
objectius de resiliència urbana.  
 
El Pla de Resiliència Urbana és doncs una eina de gestió municipal per a la millora dels serveis 
i infraestructures que beneficiarà tant al propi Ajuntament com a la ciutadania, als béns materials 
del municipi i a la seva activitat econòmica. 
 
En aquest sentit, el PRU de Montmeló inclou: 
 

• La identificació d’aquells serveis i infraestructures del municipi crítics i per tant necessaris 
per a la creació d’un sistema de gestió municipal en clau de resiliència. 

 

• La identificació de les connexions i interdependències entre els serveis i les 
infraestructures per tal d’identificar l’evolució del sistema urbà en front dels diferents 
impactes i analitzar així el grau de resiliència del conjunt. És el que pròpiament definirem 
com la diagnosi de resiliència. 

 

• La definició i redacció del Pla de Resiliència Urbana que inclou els objectius de resiliència 
per la ciutat de Montmeló i la proposta d’actuacions per fer-la possible, incloent una 
priorització de les actuacions, un calendari per la seva posada en marxa i la organització 
necessària per fer-la efectiva. Les actuacions proposades engloben tant: 

 

o Inversions en aquells aspectes infraestructurals on s’han detectat dèficits en la 
diagnosi. 

 

o Accions de millora organitzativa, de comunicació, o de reestructuració de serveis 
concrets que l’estudi ha detectat com a necessaris. 

3. Marc general del municipi 
 
Montmeló és un municipi del Vallès Oriental, estès a la vall baixa del Congost, a la seva 
confluència amb el Mogent. Limita amb els municipis de Montornès del Vallès (S i E), Granollers 
(NE), Parets del Vallès (NW), Mollet del Vallès (SW) i Martorelles (S) i es troba ubicat a uns 20km 
al nord de Barcelona. 
 
Montmeló s’emmarca dins la depressió prelitoral catalana específicament a la vall baixa del 
Congost. Les unitats de relleu que emmarquen aquesta plana són per una banda: la serra pre-
litoral (el Montseny, els cingles de Bertí i la serra de Granera), i la serralada Litoral o de Marina, 
on les importants vies de comunicació des de temps immemorials han connectat la Península 
amb Europa, i a escala regional, la plana de Barcelona amb la Catalunya interior. En aquest sentit 
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la posició de Montmeló en un enclau territorial de cruïlla determina el seu caràcter i la seva íntima 
relació amb els eixos infraestructurals alhora que li confereix unes potencialitats estratègiques. 
 
El terme municipal de Montmeló té una superfície de 4,11 km² i una població de 8.755 habitants 
(INE, 2019) el que dona una densitat de població de 2.188 habitants/km2. El terme comprèn el 
poble i cap de municipi de Montmeló i el barri del Sant Crist de la Grua. Travessa el municipi i el 
nucli urbà la carretera BV-5003 en direcció Granollers i provinent de Martorelles. Hi ha estació 
de ferrocarril de la línia Barcelona-França per Granollers (que data del 1854). Així mateix, la via 
del tren de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses travessa el sector nord del municipi, per on 
corre també l’autopista AP-7, un cop se li ha unit la C-33, per dirigir-se a la Jonquera. 
 
En el seu casc urbà destaca l'església de Santa Maria, neoclàssica en la seva construcció actual 
però que conserva restes d'un absis del s. XI. Destaca també el Circuit de Catalunya (inaugurat 
al 1991) on es disputen el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 i el Gran Premi de Catalunya de 
Motociclisme (Campionat Mundial de Motociclisme). Les dues curses han guanyat en més d'una 
ocasió el premi a millor GP de la temporada. 
 
El municipi conserva un patrimoni arqueològic important, principalment pel que fa als jaciments 
d’època romana republicana, entre els quals destaquen la vil·la romana de Can  Massot, al nucli 
urbà, i el jaciment de Can Tacó, al turó de les Tres Creus, batejat amb el nom de "Mons 
Observans" i que representa un dels primers assentaments romans de Catalunya. Aquest darrer 
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de zona arqueològica. 
 
El municipi es troba dividit físicament en tres parts pels eixos de l’autopista i el ferrocarril: l’eix de 
l’autopista AP-7 delimita a nord un àmbit on es troba localitzat el Circuit de Catalunya, el polígon 
industrial localitzat entre aquest i la carretera BV-5003 i el barri de Can Tabola. Per sota de 
l’autopista i per sobre de la línia del ferrocarril es localitzen la major part dels teixits residencials 
del municipi, separats del polígon industrial de el Pedregar pel carrer Vic (eix de la carretera BV-
5003). Per sota del ferrocarril trobem un conjunt residencial al voltant de la parròquia de Santa 
Maria de Montmeló es situat entre el polígon industrial Pla Sota el Molí i el riu Congost. A la riba 
esquerra del Congost i a sud del Turó de Tres Creus hi ha el polígon industrial Riera Marsà a 
cavall dels termes municipals de Montmeló i Montornès. L’any 2012, l’important actuació 
urbanística derivada de les obres de soterrament de les vies del tren (AVE i rodalies) suposa 
l’eliminació d’una barrera important que dividia des de 1857 el casc urbà per la meitat. 
 
Montmeló constitueix, junt amb els municipis propers, una de les zones més industrialitzades del 
Vallès Oriental. Hi ha fàbriques de productes alimentaris, de cuir, químiques, gràfiques i 
farmacèutiques, entre d’altres, emplaçades en els polígons industrials de Inmibar, el Sot del Molí 
i Riera Marsà, aquest últim situat a l’interfluvi del Congost i la riera de Mogent i pertanyent 
majoritàriament al municipi veí de Montornès del Vallès. El 1998 fou inaugurada al terme una 
planta de tractament de residus especials on es manipulen cada any aproximadament 3.500 
tones de residus considerats tòxics o perillosos. El 2003 s’inaugurà la primera planta elaboradora 
de combustible biodièsel. 
 
Montmeló es caracteritza per un ús intensiu i cívic de l’espai públic vinculat a diversos 
esdeveniments culturals i festius que tenen el seu màxim exponent en la festa Major, a finals del 
mes de juny. Tanmateix, i gràcies a la presència del Circuit de Catalunya s’ha situat en el mapa 
internacional. La celebració dels grans premis de Formula 1 i Moto GP, representen dos caps de 
setmana extraordinaris per al municipi per la massiva presència de visitants que arriben al 
municipi i les conseqüent aparició d’establiments comercials temporals associats a 
l’esdeveniment que ocupen l’itinerari que condueix al circuit. 
 
Montmeló disposa d’una àmplia oferta d’activitats culturals, esportives, educatives i de lleure que 
es realitzen en els diferents equipaments municipals: Escola de Música, Biblioteca, Centre 
Cultural, Sala Polivalent, Escoles de Primària, Institut de Secundària, Escola Bressol, Pavelló 
Poliesportiu, Camp de Futbol, Piscines d’estiu, Pistes Esportives, Centre de Formació i Recursos, 
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Centre de Formació d’Adults, Residència –centre de dia per a la gent gran, Casal de la Gent 
Gran, Centre de Formació Ocupacional, Deixalleria, Museu i Centre d’Atenció Primària. 

4. Metodologia i abast del pla 
El desenvolupament del Pla de Resiliència de Montmeló es troba estructurat en 2 fases 
principals. La primera fase és la que hem definit com a Diagnosi de Resiliència, i té per finalitat 
identificar el punt de partida a partir del qual es pot començar amb el procés de millora de la 
resiliència de la ciutat mitjançant una proposta de mesures o pla d’acció (fase 2).  
 
La següent figura mostra esquemàticament la metodologia de treball utilitzada en la redacció del 
Pla de Resiliència de Montmeló i a continuació se’n descriu cadascuna de les tasques que el 
composen. 
 
 

 
 

Figura 2 Metodologia utilitza a l’elaboració del Pla de Resiliència de Montmeló  

 
 
La diagnosi de resiliència d’un sistema urbà és un procés complex on intervenen un gran número 
de variables i, alhora, inclou a un gran nombre d’actors urbans que representen a diferents 
sectors del municipi. És per aquest motiu que la primera tasca dins la fase de diagnosi és 
identificar i involucrar, ja des de les primeres etapes de diagnosi, als representants municipals 
(tècnics de l’Ajuntament de Montmeló) que englobin aquelles àrees municipals relacionades amb 
la resiliència urbana. En el cas de Montmeló s’han identificat aquestes àrees principals: 
 

• Protecció civil 
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• Medi Ambient i espais verds 

• Salut ambiental 

• Serveis urbans 

• Planificació i obres 
 
Un cop identificats els actors principals cal fer-los partícips dels processos de presa de decisions 
claus pel desenvolupament del Pla de Resiliència de la ciutat i és per aquest motiu que en un 
inici es van dissenyar 3 tallers (o workshops) plenaris principals (precedits de diverses reunions 
més acotades), cadascun d’ells amb uns objectius específics tal i com es detalla a continuació. 
 

• Taller 1: validació de la diagnosi de resiliència 

• Taller 2: priorització de les mesures que formaran part del Pla d’acció 

• Taller 3: validació del Pla de Resiliència de Montmeló 
 
Cal dir però, que com a conseqüència de les restriccions derivades de la pandèmia per Sars-
COV-2, el taller 1 (celebrat el 5/11/2020) va ser desenvolupat de forma virtual i el taller 2 de 
priorització de mesures es va realitzar mitjançant un exercici interactiu on els tècnics municipals 
van realitzar aquesta priorització en base a un arxiu excel on es van recopilar totes les propostes 
sorgides durant el primer taller. De la mateixa manera, el darrer taller també es desenvoluparà 
de forma virtual. 
 
Pel que fa a la metodologia de treball utilitzada, cal esmentar que el primer pas en la diagnosi de 
resiliència és establir l’abast del Pla de Resiliència mitjançant la definició dels serveis i 
infraestructures clau del municipi (els que fan funcionar la ciutat en el seu dia a dia) i la 
identificació de les seves interdependències per tal de definir els possibles efectes en cascada 
que es poden produir en front de qualsevol impacte que afecti el normal funcionament del 
municipi. 
 
En paral·lel a la identificació dels serveis i les seves interdependències és molt important definir 
també aquells riscos que potencialment poden afectar al municipi (ja siguin d’origen natural, 
humà o tecnològic) i que per tant poden suposar algun tipus d’impacte en el normal funcionament 
de la ciutat. 
 
Un cop definit l’abast del pla, que inclou tant els serveis municipals (juntament amb les seves 
interdependències) com els riscos a considerar, es podrà procedir a determinar els efectes en 
cascada que es poden derivar, a partir de cada risc i per cadascun dels serveis considerats, 
dibuixant i definint, d’aquesta manera, l’evolució del sistema urbà en front de diferents impactes. 
Per a realitzar aquesta anàlisi més detallada s’ha utilitzat la eina ASPHALES de Engie. 
 
Finalment, un cop identificats aquests impactes i la seva conseqüència sobre els serveis 
municipals es podran definir aquelles actuacions que permetin minimitzar els impactes derivats, 
mitjançant una proposta de mesures que permetin disminuir la vulnerabilitat d’aquests serveis tot 
incrementant la seva resiliència. Les mesures proposades aniran adreçades bé a incrementar de 
forma específica la resiliència dels serveis més vulnerables, o bé a incrementar la resiliència 
global del municipi mitjançant mesures més transversals. La proposta de mesures o pla d’acció 
serà doncs la segona fase d’aquest Pla de Resiliència.  
 
Les mesures proposades, consensuades i prioritzades amb els actors clau de l’Ajuntament de 
Montmeló, es presentaran en forma de taula i contindran la següent informació: 
 

- Nom i codi de l’actuació 
- Risc reduït/evitat 
- Accions derivades 
- Cost aproximat 
- Co-beneficis 
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- Període previst d’implementació 
- Responsabilitat 
- Plans/accions/estudis relacionats 
- Indicadors de seguiment 

 
Tant la diagnosi de resiliència com el pla d’acció formen doncs part del Pla de Resiliència de 
Montmeló presentat en aquest document i validat pels representants de l’Ajuntament de 
Montmeló en el taller 3. 
 
A continuació es detalla la metodologia utilitzada i resultats obtinguts en cascuna de les tasques 
definides anteriorment. 

4.1. Definició dels serveis municipals i infraestructures crítiques 

La primera tasca per arribar a la diagnosi de resiliència és la definició dels serveis municipals 
principals i les infraestructures crítiques que els composen. 
 
En el cas de Montmeló, i en consens amb els tècnics municipals, els següents serveis municipals 
han estat definits, juntament amb la descripció de l’entitat que els gestiona. 
 
 

SERVEI ENTITAT GESTORA 

 
Ciutadania Ajuntament de Montmeló   

Distribució d'energia elèctrica Endesa  

Vies interurbanes Ajuntament/Generalitat/Diputació  

Xarxa ferroviària Renfe  

Clavegueram Consorci Besòs/Tordera  

Polígons industrials Agrupació Industrial Baix Vallès  

Vies Urbanes Ajuntament/Generalitat/Diputació  

Distribució de gas Endesa  

Protecció Civil Generalitat de Catalunya + voluntariat  

Policia Municipal Ajuntament de Montmeló   

Bombers Generalitat de Catalunya/Granollers, Mollet, Parets  

Telecomunicacions CTITI  

Distribució d'aigua Ajuntament de Montmeló  

Medi Ambient i Espais Verds Ajuntament de Montmeló   

Circuit de Catalunya Circuit de Catalunya S.A  

CAPs Generalitat de Catalunya  

Xarxa d'autobusos Sagalés  

Recollida de residus Consorci de residus del Vallès Oriental   

Centres educatius Ajuntament/ Generalitat  

Neteja viària Ajuntament de Montmeló  

 
Figura 3 Llistat serveis municipals considerats al PRU de Montmeló 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                                                                                                                                                      

Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

   11 
 

4.2. Priorització dels serveis i infraestructures crítiques 

Un cop definits els serveis municipals principals s’ha procedit a fer una priorització d’aquests per 
tal de delimitar l’àmbit de l’estudi. 
 
La priorització dels serveis s’ha fet mitjançant una ponderació numèrica de manera que cadascun 
d’ells ha estat avaluat des del punt de vista de la seva:  
 

• Probabilitat de fallada: definida com la possibilitat de deixar de funcionar correctament 
del servei. Els serveis més robusts (amb redundàncies i índex de fallada molt baixos), 
s’han puntuat amb un 1, mentre que els que sovint tinguin interrupcions, amb un 3. 
 

• Criticitat: indica la dependència del servei amb altres serveis. Un serveis poc crític, té 
poques afectacions a altres serveis i per tant, s'hauria de puntuar amb un 1, mentre que 
serveis que puguin generar moltes afectacions a altres, es valorarien amb un 3. 

 
A partir d’aquesta ponderació, realitzada per tècnics municipals, la priorització de serveis ha 
quedat de la següent manera: 
 
 

SERVEI 
Probabilitat de 

fallada 
Criticitat PRIORITAT 

 

Ciutadania 3 3 9,00  

Distribució d'energia elèctrica 2 3 6,00  

Vies interurbanes 3 2 6,00  

Xarxa ferroviària 2 3 6,00  

Clavegueram 2 3 6,00  

Poligons industrials 2 3 6,00  

Vies Urbanes 2 2 4,00  

Distribució de gas 1 3 3,00  

Protecció Civil 1 3 3,00  

Policia Municipal 1 3 3,00  

Bombers 1 3 3,00  

Telecomunicacions 1 3 3,00  

Distribució d'aigua 1 3 3,00  

Medi Ambient i Espais Verds 1 2 2,00  

Circuit de Catalunya 1 2 2,00  

CAPs 1 2 2,00  

Xarxa d'autobusos 1 2 2,00  

Recollida de residus 1 2 2,00  

Centres educatius 1 2 2,00  

Neteja viària 1 1 1,00  

 
Figura 4 Priorització de serveis a Montmeló 
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A continuació s’adjunta una breu descripció dels serveis prioritaris així com les infraestructures 
crítiques que els composen considerats en el Pla de Resiliència de Montmeló. 
 
Distribució d’energia elèctrica: ENDESA és la operadora principal de Montmeló en baixa, mitja 
i alta tensió. Existeix una subestació elèctrica ubicada al carrer Vial del Congost, 7.  
 
Distribució d’aigua: L’Ajuntament de Montmeló és el gestor de la xarxa de distribució d’aigua. 
La xarxa actual d’abastament de Montmeló sorgeix a partir de la canonada de distribució d’ATLL 
que abasteix al dipòsit del Turó de les Tres Creus. El volum de concessió d’aigua és de 
280l/hab·dia, segons la informació que apareix al Pla Director d’aigua potable de 2012. 
 
El dipòsit del Turó de les Tres Creus, té un volum de 6.000m3, que abasteix de forma igualitària 
dos municipis: Montmeló: amb un volum de 3.000m3 i Montornès del Vallès: amb un volum, 
també, de 3.000m3 i que també abasteix al dipòsit del Turó de la Bandera mitjançant una 
canonada de DN300 de fundició. 
 
Un cop al dipòsit, es procedeix a distribuir l’aigua potable mitjançant la xarxa en baixa. L’excedent 
d’aigua d’aquest dipòsit, es transporta cap al dipòsit del Turó de la Bandera, de 1.500m3 de 
capacitat, per distribuir-la també cap a la xarxa en baixa i acabar de mallar la xarxa actuant 
aquest, com a dipòsit de cua del sistema. 
 
També es disposa de dos pous d’abastament d’aigua del municipi però que no s’utilitzen: pou 
legalitzat situat al límit de Granollers (pou de la corba de Sant Julià) i Pou Raiguer. 
 
La xarxa d’abastament de Montmeló compta amb dos elements de seguretat en front 
d’esdeveniments extraordinaris per tal de garantir el subministrament d’aigua a la població: volum 
de 3.000m3 emplaçats en el dipòsit de Turó de les Tres Creus que actualment van a Montornès 
i connexió de la xarxa amb la de Granollers i acord entre els dos municipis per tal de cedir-se 
l’aigua en el cas de necessitat.  
 
Distribució de gas: la distribució de gas a Montmeló la realitza la companyia Gas Natural. Es 
disposa de una línia en alta (gasoducte) que travessa el terme municipal entrant pel sud-oest i 
finalitzant a la instal·lació de gas. Existeixen 2 instal·lacions de gas ubicades a la ronda del 
Pedregal y entre el vial verneda del Congost i la sortida del túnel de l’AV (zona de l’escorxador). 
 
Xarxa ferroviària: Existeixen tres línies de ferroviàries que travessen Montmeló: 
 

• La línia de Ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà. Travessa el terme municipal entrant per 
l’oest just per sobre l’AP-7 i sortint pel nord pel costat del Circuit de Catalunya. 

• La línia de Ferrocarril de Barcelona a Portbou. Travessa la població de oest a est pel mig 
del nucli urbà i hi té una estació. 

• La línia de Tren d’Alta Velocitat. Travessa la població de oest a est pel mig del nucli urbà. 
 
 
Policia municipal: La comissaria de policia, identificada com a principal infraestructura crítica 
d’aquest servei, es troba ubicada a la carretera de Vic. 
 
Bombers: Montmeló no disposa d’estació de bombers i en cas de necessitat ha de recórrer a 
les estacions de Granollers, Mollet o Parets. 
 
Vies interurbanes: Montmeló es troba situat a uns 20 quilòmetres de Barcelona. Una situació 
geogràfica que ha marcat l’evolució de Montmeló com a població de pas a les comarques de 
l’interior i a França. Aquest fet suposa que Montmeló esdevingui una ciutat amb molt bones 
comunicacions. De vies interurbanes que travessen Montmeló comunicant-la amb altres 
poblacions hi destaquen: 
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• AP-7. Discorre per l’oest del nucli urbà i el travessa entre el nucli urbà i el Circuit de 
Catalunya. L’autopista passa per sobre el riu Congost i travessa la BV-50003 mitjançant 
un pont. 

• C-33. La carretera, titularitat de la Generalitat, discorre per l’oest del nucli urbà i enllaça 
amb l’AP-7. Presenta un pont sobre el riu Tenes i un sobre el ferrocarril Barcelona-
Portbou. 

• BV-5003. Carretera que uneix Montmeló amb Granollers. Travessa la població de sud a 
nord. La titularitat de l’Ajuntament comença a la rotonda del vas apolinar fins a la rotonda 
de les claus. Presenta un pont per sobre el Riu Besòs i un altre per sota de l’AP7. 

• C-17. Barcelona-Ripoll. Discorre er l’oest de la població. 

• C-35. Interpolar (antiga B-144). Discorre pel nord de la població a la zona del Circuit de 
Catalunya 

 
Vies urbanes: En aquest projecte s’han considerat tan sols aquelles vies urbanes principals 
identificades conjuntament amb els tècnics municipals. Aquestes vies són: 
 

• Avinguda de Pompeu Fabra 

• Avinguda Vilardebò 

• Avinguda del Mil·lenari 

• Camí Mas Moreneta 

• Carrer Anselm Clavé 

• Carrer Blas Infante 

• Carrer Camí de Montmeló 

• Carrer de la Verneda del Congost 

• Carrer de Santiago Rusiñol 

• Carrer de Vic 

• Carrer del Camí Fondo de Can Guitet 

• Carrer del Doctor Robert 

• Carrer del Gran Vial 

• Carrer Diputació 

• Carrer Federico Garcia 

• Carrer Folch i Torras 

• Carrer Lluís Companys 

• Carrer Montserrat 

• Carrer Parat de la Riba 

• Carrer Primer de Maig 

• Carrer Raiguer 

• Carrer Ronda del Pedregar 

• Carrer Sant Crist de la Grua 

• Carrer Timbaler del Bruc 

• Carrer Vial de Ronda 

• Passeig de les Corts Catalanes  

• Passeig del Riu Besòs 

• Plaça de Rafael Casanova 

 
 
Medi Ambient i espais verds: la ciutat compta amb diversos espais verds i parcs urbans entre 
els quals destaquen el Turó de les 3 Creus, parc de la Plaça del Mil·lenari, parc de la Quintana, 
plaça de Rafael de Casanovas, parc del Sant Crist o el parc del turó de la Bandera. 
 
Dins del medi ambient urbà també s’ha considerat els 4 rius que travessen el municipi. Tal i com 
s’ha comentat, Montmeló queda limitada al sud pel riu Besòs i el riu Mogent. Es just en aquesta 
zona on conflueixen els rius Mogent i Congost per formar el Besòs.  
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• El riu Congost té una llargada de 41 km i la seva mitjana de cabal és de 0’56 m3/s. 
Habitualment, els mesos de març, maig i setembre és quan hi baixa més aigua, marcant 
mínims al mes d'agost. Per la seva ubicació, es tracta d'un curs d'aigua de règim 
mediterrani, per tant no sorprèn que pateixi crescudes ràpides (les rierades) quan hi ha 
tempestes fortes, retornant al seu cabal habitual en poques hores. Això ha fet que en 
moltes zones es trobi canalitzat per evitar els desbordaments. Constitueix per tant, el 
límit territorial de Montmeló a l’est a la zona propera al Circuit de Catalunya i creua la 
població a la zona més propera al nucli urbà. 
 

• El riu Mogent, amb un curs de 24,5 km i un cabal mitjà de 0,48 m3 /s, neix a la comarca 
del Vallès Oriental al vessant septentrional del Corredor de l'aiguabarreig del Torrent de 
L'Illa i de Ca l'Arenes, i que s'uneix amb el Congost entre els termes municipals de 
Montmeló i Montornès del Vallès. Constitueix per tant una petita part del límit del terme 
municipal al sud. 
 

• El riu Besòs, amb un curs de 17,7 km i un cabal mitjà de 4,33 m3 /s, neix a la comarca 
del Vallès Oriental de la unió dels rius Mogent i Congost i desemboca al Mediterrani en 
el terme municipal de Sant Adrià de Besòs. El cabal del Besòs és típic de la Mediterrània, 
molt irregular al llarg de l'any. Constitueix la major part del límit del terme municipal al 
sud. 
 

• El riu Tenes, amb un curs de 32,5 km, és un dels rius que ressegueix el Vallès de nord 
a sud i conflueix amb el Mogent, el Congost, i la riera de Caldes per formar el Besòs. 
Desemboca en el Besòs poc més avall d'on aquest riu es forma per la unió del Mogent i 
el Congost, al terme municipal de Montmeló. Constitueix una petita part del perímetre del 
terme municipal de Montmeló a la frontera amb Mollet del Vallès, on desemboca al riu 
Besós. El Tenes és un riu poc cabalós A l'estiu duu poca aigua, mentre que a la 
primavera sovint té crescudes de cabal. 

 
CAPs: Montmeló compta amb 1 centre d’assistència primària ubicat a la Plaça d’Ernest Lluch. 
 
Telecomunicacions: Pel que fa a la xarxa de telecomunicacions, com a infraestructures 
principals s’ha considerat les 3 antenes de telefonia ubicades al dipòsit d’aigua, cementiri i camp 
de futbol. 
 
Xarxa d’autobusos: S’han considerat les parades principals ubicades a l’estació de RENFE, P.I 
Circuit-Camí Fonco, P.I Montmeló-Vial Congost, Ronda del Pedregar-Can Tabola, Verneda del 
Congost-Rec del Molinar, Verneda del Congost-sota pont autopista. 
 
Recollida de residus: Els residus de Montmeló són tractats pel Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental mitjançant la seva planta ubicada a Granollers. També es compta 
amb una deixalleria municipal ubicada al polígon industrial sota el molí.  
 
Polígons industrials: Pel municipi de Montmeló s’han considerat els següents polígons o àrees 
industrials: 

• Polígon industrial El Pedregal 

• Polígon industrial el Raiguer 

• Polígon industrial Pla sota el Molí 

• Concentració industrial Vallesana 
 
 
Centres educatius: Existeixen a Montmeló els següents centres educatius: 
 

• Escola bressol La Fireta 

• CEIP Pau Casals 
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• CEIP Sant Jordi 

• IES Montmeló 

• Escola de Música 

• Centre de formación d’adults G2M 

• Centre de formación ocupacional G2M 
 
Circuit de Catalunya: Situat a Montmeló, el Circuit de Barcelona-Catalunya va ser inaugurat el 
10 de setembre de 1991, gràcies a l’impuls de la Generalitat de Catalunya, el Reial Automòbil 
Club de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló. El Circuit va acollir la seva primera cursa només 
cinc dies després de la seva inauguració, el Campionat d’Espanya de Turismes, mentre que el 
primer Gran Premi d’F1 se celebraria unes setmanes més tard, el 29 de setembre. 
 
La temporada següent, el Gran Premi de MotoGP s’incorporava al calendari esportiu del Circuit, 
esdevenint des de llavors i ininterrompudament seu del Gran Premi d’Espanya d’F1 i del Gran 
Premi de Catalunya de MotoGP, dos dels campionats més prestigiosos del món del motor, als 
que s’afegeix el BarcelonaRX, Campionat del Món FIA de Rallycross. 
 
La temporada de curses del Circuit de Barcelona-Catalunya també comprèn altres campionats 
internacionals com el FIM CEV Repsol International Championship, el Festival de la Velocitat de 
Barcelona o l’International GT Open; proves de resistència com les 24 Hores de Catalunya de 
Motociclisme, les 24H de Barcelona-Trofeu Fermí Vélez i el CER (Copa d’Espanya de 
Resistència); a banda de certàmens locals que promouen l’esport base com els Campionats de 
Catalunya d’Automobilisme i de Motociclisme.. 
 
Amb la celebració del Gran Premi d’F1, el Gran Premi de MotoGP, el Campionat del Món FIA de 
Rallycross i altres importants competicions de motor al seu calendari esportiu, el Circuit de 
Barcelona-Catalunya projecta el seu nom, i el de Montmeló, Barcelona i Catalunya, a escala 
mundial. 
 
A banda de l’activitat de competició, el Circuit de Barcelona-Catalunya lloga les seves 
instal·lacions els 365 dies de l’any. Al Circuit es duen a terme entrenaments privats i col·lectius, 
cursos de conducció, jornades d’incentius i formació, presentacions mundials i molts altres 
esdeveniments. A la resta d’espais també es pot desenvolupar qualsevol tipus d’activitat 
comercial, social o de relacions públiques. 
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya també ofereix una gran oferta d’experiències per gaudir del 
Circuit, com les tandes, conducció amb Ferrari, visites guiades, tandes BiCircuit, entre moltes 
altres activitats a realitzar a Montmeló. 
 
En els seus gairebé 30 anys de vida, el Circuit de Barcelona-Catalunya s’ha posicionat com un 
dels millors circuits permanents i s’ha potenciat com un escenari únic per organitzar qualsevol 
esdeveniment o experiència gràcies a la qualitat dels seus serveis i a la polivalència de les seves 
instal·lacions. Gràcies a la seva ubicació privilegiada, a Montmeló, a pocs quilòmetres de 
Barcelona, també ofereix multitud d’opcions de gran atractiu turístic. 
 
Ciutadania: Finalment, a l’hora de representar totes les afectacions (impactes) que els diferents 
riscos identificats i prioritzats poden tindre sobre els diferents serveis també caldrà considerar la 
ciutadania com a receptor final (directe o indirecte) de tots aquests impactes. La ciutadania es 
pot considerar com el global de ciutadans de Montmeló però també es pot emmarcar dins els 
serveis de l'estructura real organitzativa i de RR.HH de l'Ajuntament, com per exemple, el Servei 
d'Acció Comunitària, Serveis socials i gent gran, oficina d'atenció al ciutadà, oficina de protecció 
civil, etc. 
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4.3. Identificació dels riscos 

Un cop identificats els principals serveis urbans i les infraestructures crítiques que els composen, 
el següent pas dins la delimitació de l’àmbit d’actuació del Pla de Resiliència Urbana és definir 
aquells riscos més rellevant que podrien afectar al seu funcionament. En aquest sentit, i d’acord 
als objectius del Pla de Resiliència, es consideraran tant riscos climàtics com socials i 
tecnològics. 
 
El primer pas ha estat doncs elaborar un llistat de riscos força extens que després han estat 
prioritzats mitjançant la metodologia descrita a l’apartat 4.4. 
 
A continuació s’adjunta un llistat i breu descripció dels riscos climàtics, socials o tecnològics que 
han estat identificats pel seu potencial d’afectació al municipi de Montmeló. La majoria d’aquesta 
informació s’ha extret del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal). 
 

• Contaminació atmosfèrica: Risc d'episodis amb elevada concentració de gasos i 
partícules perjudicials per la salut humana com ara PM10, CO2, NOx i O3 troposfèric. La 
declaració d'episodi de contaminació atmosfèrica és considerat a partir dels llindars: 
NO2> 200 µg/m3; PM10 > 80 µg/m3 o > 50 µg/m3 durant més de 3 dies i ozó: 1 hora 240 
mg/m3. El sector industrial i el transport terrestre són les 2 activitats que més 
contribueixen a aquests episodis. En diverses ocasions el municipi ha rebut l'avís 
d'episodis de contaminació. 

 

• Inundacions pluvials: Acumulació d'aigua en la superfície urbana com a conseqüència 
de pluges intenses acompanyades d'insuficiència de la xarxa de drenatge urbà. Poden 
arribar a causar impacte sobre les persones, serveis urbans, edificis i vivendes amb 
inundacions de pàrquings o punt baixos de la ciutat. Segons els tècnics municipals, el 
risc d’inundació pluvial a Montmeló no es important i no es donen gaires episodis 
d’acumulació d’aigua als carrers o punts baixos. Cal recordar però que, com a 
conseqüència del canvi climàtic, es preveuen pluges cada cop més intenses i amb 
períodes de retorn més curts.  

 

• Inundacions fluvials: Montmeló, tot i que té una conca amb perillositat lleu, està afectat 
pel risc de desbordament dels rius Tenes i Besòs, i els afluents d’aquest, que són el 
Congost i el Mogent. 
 
Segons la revisió de 2015 del Pla d’emergències INUNCAT, Montmeló està classificat 
com a municipi amb un risc ALT de patir inundacions. Segons el mateix INUNCAT, són 
zones potencialment inundables, tots aquells territoris que limiten amb els llits dels rius, 
torrents, rieres, llacs o aigües continentals que poden ser afectades per avingudes fins a 
període de retorn fins a 500 anys o que poden embossar-se per falta de drenatge. Els 
sectors de risc d’inundació són, per tant, les zones inundables de període de retorn T50, 
T100,T500 i les zones potencialment inundables de les diferents àrees de pas dels rius 
Tenes, Besòs, Congost i Mogent dins de Montmeló. A Montmeló s’identifiquen doncs les 
següents àrees o sectors que es poden veure afectats per inundacions fluvials: 
 

o El riu Tenes pot inundar alguna edificació propera al riu i algun petit tram viari 
del municipi. 

o El riu Besòs pot inundar alguna fàbrica així com la carretera BV-5003. 
o El riu Congost pot inundar les zones industrials Riera Marsà i El Pedregar, així 

com alguna part del barri del Piquet i de la zona industrial del circuit. 
o El riu Mogent afecta la part sud del Polígon industrial Riera Marsà. 

 
Així com les següents industries químiques: 
 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                                                                                                                                                      

Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

   17 
 

o Industrias Químicas y Derivados, S.A.U. (INQUIDE) 
o Lubrizol Advanced Materials Spain, S.L 

 

• Abocaments al medi: La xarxa de clavegueram de Montmeló és en major part unitària, 
transporta tant les aigües pluvials com les residuals pel mateix conducte. Així, en temps 
sec, el cabal que hi circula és exclusivament el d’aigua residual. En cas de pluja, les 
aigües de pluja es barregen amb les aigües residuals que hi circulen, diluint la seva 
concentració fins a límits predeterminats de dilució que s’admeten com acceptables. A 
partir d’aquesta dilució predeterminada, entren a funcionar uns elements de la xarxa que 
són els sobreeixidors. Aquests permeten el pas d’una part del volum total, i l’altra part 
serà abocat al medi receptor més proper (rius Congost, Mogent o Besòs). Són el que 
s’anomena descarregues del sistema de sanejament o DSS que, en episodis de pluja de 
certa intensitat poden abocar aigua de pluja barrejada amb aigua residual sense tractar 
als medis receptors amb el conseqüent impacte sobre l’ambient natural: afectació 
d’espècies vegetals i animals presents al riu, acumulació de sòlids flotants, problemes 
d’olors, etc. 
 

• Sequera: Episodi on degut a un període continua de baixes precipitacions, l’aigua 
disponible per al consum humà i/o industrial no és suficient per a garantir la demanda. 
La recurrència actual dels episodis de sequera extrems és entorn a 30 anys (episodis 
històrics de 1940, 1974, 2008) essent el més recent l’episodi de 2008. Com a 
conseqüència del canvi climàtic, la recurrència d’aquests esdeveniments podria duplicar-
se cap a mitjans del S.XXI.  
 

• Onada de calor: Es defineix onada de calor com un període prolongat amb una calor 
excessiva situada clarament per sobre de la mitjana climàtica. Normalment els protocols 
d’actuació s’activen quan es preveu una temperatura màxima diària superior a 35,6ºC . 
Com a conseqüència del canvi climàtic, els episodis d'onada de calor són cada cop més 
recurrents causant impactes sobre la salut de les persones, les activitats a l'aire lliure així 
com un increment de la demanda energètica derivada de l'ús d'aires condicionats i altres 
aparells elèctrics. 
 

• Onada de fred: Episodi amb temperatures inferiors a -3,6ºC. A Montmeló no són gaire 
habituals. Els impactes més greus se'ls duu la població més vulnerable (gent gran, 
indigents, malalts crònics, nadons) així com les activitats a l'aire lliure o l'acumulació de 
glaç sobre les calçades i voreres. També produeix un elevat consum elèctric 
(calefaccions elèctriques), fallada de subministrament elèctric i aigua (per congelació) i 
saturació de CAPs o hospitals. 
 

• Concentració de persones: El municipi de Montmeló gaudeix de diferents activitats 
amb elevada concentració de persones. Aquestes activitats tenen els seus plans i 
protocols d’emergència específics: Mitja marató, Gran Premi de motociclisme, Gran 
Premi de Fórmula 1, Festa Major, patrona, aplec de la sardana, carnestoltes, cavalcades, 
etc. Ara bé, hi ha ocasions que es generen acumulacions, organitzades o no, que poden 
conduir a una emergència per un incident intern o extern a l’activitat (manifestacions, 
celebracions de títols,...). 
 

• Pandèmies (risc sanitari): Epidèmia o afectació per malaltia a persones o animals al 
llarg d'una àrea geogràficament extensa i que per tant afecta molts individus d'una 
mateixa regió a la vegada.  Exemples de pandèmia inclouen la recent pandèmia per 
COVID-19 o la de la grip A del 2009.  L'afectació d'una pandèmia abasta tota la població 
(en especial a la més vulnerable, amb malalties cròniques o greus, gent gran, etc.) i 
disminueix considerablement els recursos humans per fer front a l'emergència. Produeix 
un col·lapse sanitari, increment de demanda de medicaments i elements de protecció, 
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risc de fallada de subministraments bàsics, afectacions a les residències de la gent gran 
i problemes socials. 
 

• Risc químic (producció): Segons el DUPROCIM (PLASEQCAT) el municipi compta 
amb algunes empreses susceptibles a tenir un accident greu associat a productes 
perillosos. Aquestes instal·lacions, ubicades a Montmeló, compleixen amb les següents 
característiques: l’accident pot afectar al municipi; l’accident pot requerir l’aplicació de 
mesures de protecció a la població i/o es poden veure involucrades, en l’accident, 
substàncies perilloses (presents a la planta o generades durant l’accident), com a 
conseqüència de l’emanació de gasos o fums tòxics, incendi, explosió o qualsevol altre 
efecte físic o químic derivat de l’accident. Existeixen dues empreses químiques a 
Montmeló que es troben dins del terme municipal i una altra ubicada fora del municipi 
però que l’afecta en zona d’intervenció, dues d’aquestes de nivell ALT i per tant, resta 
obligat a elaborar el pla municipal per a risc químic en establiments industrials. Aquestes 
empreses són, ubicades a Montmeló: 
 

o Industrias Químicas y Derivados, S.A.U. (INQUIDE), amb nivell de risc ALT. 
Ubicada al municipi, té poca afectació, només es consideren les empreses del 
Polígon Industrial Riera Marsà més properes. 

o Lubrizol Advanced Materials Spain, S.L, amb nivell de risc BAIX. Ubicada al 
municipi, però sense zones d’alerta ni d’intervenció. 
 

Ubicades fora de Montmeló, però que poden afectar al municipi: 
 

o DSM Coating Resins Spain SL (Parets del Vallès) 
o Stahl Iberica SL (Parets del Vallès) 
o Repsol Butano SA (Montornès del Vallès) 
o Indústrias Químicas del Vallès, s.A (Mollet del Vallès) 

  
 

• Risc químic (transport): Tot i que la diversitat i tipologia d’accidents és molt gran i en 
cada cas s’ha de contemplar un escenari que pot tenir més o menys distància d’afectació, 
generalment es pot afirmar que un accident de mercaderies perilloses té un radi 
d’afectació de 500 metres respecte el punt de l’accident. 
 
Així doncs, els sectors de risc a Montmeló pel transport de mercaderies perilloses serien 
principalment les zones a menys de 500 metres de les vies per on circulen els camions 
que transporten substàncies perilloses amb un flux important. Per tant, els sectors de 
risc que quedarien a 500 metres de l’autopista AP-7 i a 500 metres de la línia ferroviària 
de Barcelona a Portbou i la del tren d’alta velocitat. Sota aquestes condicions, gran part 
de la superfície del terme municipal quedaria afectat per aquest risc, però un informe de 
protecció civil d’actualització del POUM amb data d’octubre del 2010 conclou que 
aquesta distància queda reduïda a 100 metres mitjançant la implantació de mesures 
preventives pel transport de mercaderies perilloses per l’AP-7 i eliminada la zona 
d’afectació per transport ferroviari de mercaderies perilloses gràcies al soterrament 
d’aquestes vies. 
 
Per tant, les àrees o sectors del municipi afectades per aquest transport de mercaderies 
perilloses per l’AP-7, que es troben totalment o parcialment dins de la franja dels 100 
metres són les següents: 
 

o Ronda del Turó de la Bandera 
o Carrer Can Tabola 
o Ronda del Pedregar 
o Escola Pau Casals 
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o INS Montmeló 
 

• Risc radiològic: Risc per presència d’instal·lacions amb substàncies radioactives de 
diferent categoria. Les empreses del sector de valorització de metalls poden provocar 
emergències de tipus radiològic en un marge de 2 km a la rodona. Montmeló està 
afectada per l’empresa Ferimet, S.L. ubicada a Granollers, i que afecta els següents 
sectors del municipi: 
 

o Ctra. Via Interpolar, km.4 – Granollers. Ubicat a Granollers, afecta a la part Nord-
Est del municipi de Montmeló, a les següents zones: Circuit de Catalunya i Zona 
industrial del Circuit. 

 

• Nevades: En el municipi de Montmeló, no és habitual que es produeixen nevades 
importants. Tot i que es pot registrar alguna precipitació anual en forma de neu, les seves 
conseqüències són poc significants. No obstant, sí pot donar-se el cas de glaçades en 
les vies de circulació que dificulten el trànsit habitual. Les principals conseqüències en 
cas de nevades o gelades són: manca en el subministrament dels serveis d’aigua, gas, 
llum, telèfon, carburants o recollida d’escombraries; talls en les vies de comunicació; 
problemes de trànsit; aïllament de vivendes separades del nucli urbà; esfondrament 
d’edificis; caiguda d’arbres o branques; problemes de transport del servei d’urgències o 
dificultats del servei ferroviari. 
 

• Ventades: En els darrers anys, en diverses ocasions, principalment en els mesos 
d’hivern, el municipi ha rebut diferents avisos per vent per episodis amb ratxes superiors 
a 20m/s. En el cas d’episodi de ventades els efectes principals sobre els béns materials 
i la població serien: afectacions sobre edificacions i mobiliari urbà (caiguda/ 
despreniments de façanes, problemes en objectes sense fixació suficient (testos, 
parallamps, ornaments de balcons, teules, uralites, barrets de xemeneies..), semàfors, 
enllumenat, banderoles, panells publicitaris o estructures temporals (andamis,..); 
afectacions en activitats docents, esportives o de lleure que es realitzen parcial o 
totalment a l’aire lliure; afectacions als serveis bàsics (llum, aigua, gas, sanejament i 
comunicació), principalment per caiguda o trencada de les infraestructures, ja sigui per 
elles pròpies o per objectes externes que cauen sobre elles; afectació a la massa 
boscosa (sobretot per caiguda d’arbres malalts o secs o bé si el terra es troba molt humit 
per pluges/neu recents), la caiguda d’arbres és problemàtica quan afecta les 
infraestructures, carreteres/camins, rius o rieres, etc.; afectació a instal·lacions temporals 
tant diverses com: espectacles a l’aire lliure o circs o fires ambulants, mercats a l’aire 
lliure, grues, andamis, tanques d’obra, etc.; afectacions a la mobilitat com carretera, 
ferrocarril, aeroports, etc., els problemes tant es donen en vehicles pesats o articulats 
(caravanes, remolcs,..) com objectes que circulen per la via o catenària (en cas del 
ferrocarril) afectant la conducció; afectació a les instal·lacions industrials, provocant 
disfuncions en els processos. Els efectes sobre la població pot causar diferents graus de 
danys per contusions d’objectes, incloent la mort. 
 
Els temporals de vent es poden predir amb relativa certesa amb un marge d’antelació 
amb les eines de les quals disposa el Servei meteorològic de Catalunya. Per a Montmeló, 
un SMR de nivell 1 pot comportar ratxes màximes superiors a 90 km/h i un SMR de nivell 
2, ratxes màximes superiors a 126 km/h. 
 

• Risc d’incendi forestal: La petita quantitat de massa forestal (8 Ha discontínues), sovint 
fragmentada per espais agrícoles o urbanitzats, redueix el risc d’incendis forestals a 
Montmeló. És per aquest motiu que el municipi no est roba obligat a tenir PAM específic.  
En qualsevol cas, s’ha de considerar, que la disminució de la precipitació anual i 
l’augment de temperatures pel canvi climàtic pot condicionar el municipi amb el possible 
increment d’incendis en intensitat i freqüència, essent més abundants i difícils d’extingir. 
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A més, les baixes precipitacions afavoreixen l’existència de més recurs mort i fàcilment 
inflamable. 

• Afectacions viàries greus: talls de carretera causats per diferents motius (caiguda 
d’arbres, fenòmens meteorològics, ocupació de les vies, accidents de trànsit, etc.) que 
poden tallar la circulació durant un llarg període de temps ocasionant afectacions de 
mobilitat greus.  
 

• Sismes: El municipi ha estat afectat en alguna ocasió per lleus moviments sísmics, però 
cap que sigui remarcable. Tot el territori de Montmeló està afectat per risc sísmic amb 
una intensitat sísmica de VII-VIII i una superació del llindar de densitat en el potencial 
dany sísmic, que correspon a un mínim de 50 edificis inhabilitats per un sisme d’aquesta 
intensitat. A Montmeló, l’acció d’un terratrèmol afectaria més a les activitats de les 
persones que no estiguin resguardades que als propis habitatges, doncs no es troben, a 
part del patrimoni antic del municipi, zones amb edificis que, per la seva antiguitat, puguin 
presentar problemes estructurals més enllà dels seus defectes de naturalesa.La 
vulnerabilitat per aquest risc serien, per tant, els elements patrimonials que s’estableixen 
al POUM de Montmeló, classificats com a edificis a conservar i preservar per la seva 
importància històrica o artística.  
 

• Atemptat terrorista: Acció terrorista que té com a objectiu causar el major nombre de 
víctimes. En els darrers anys hi ha hagut un augment d’atemptats a nivell europeu. En 
cas d’atemptat, aquest afecta diferents sectors com ara la coordinació dels equips 
d'emergència, CAPs i hospitals, l'atenció als familiars, etc. 

 

• Aturada perllongada del servei ferroviari: Aturada de la circulació ferroviària per: 
accidents (col·lisions, descarrilaments, atropellaments; presència de persones a les vies; 
fenòmens naturals;  fallada del subministrament elèctric, etc. 
 

• Fallada del subministrament elèctric: La fallada en el subministrament elèctric a tot el 
municipi o a alguns barris, pot causar caos degut a la importància, avui en dia, de tenir 
electricitat, per l’ús de: electrodomèstics, ascensors, calefacció, compres amb targeta, 
per treure diners, etc. També pot afectar a la majoria de serveis urbans com ara la 
distribució d'aigua potable, serveis sanitaris, fallada de semàfors, fallada d'alarmes a 
comerços i vivendes, telecomunicacions, funerària, depuradora, etc. 
 

• Vaga general del servei de recollida de residus: vaga del servei de recollida de residus 
que afectaria el funcionament normal d’aquest servei ocasionant acumulació 
d’escombraries als carrers, indústries, i altres equipaments municipals. Això pot 
comportar problemes d’olor, de circulació i en definitiva malestar entre la ciutadania. 
 

• Trencament canonada de distribució d’aigua: si per qualsevol motiu la canonada 
principal d’aigua (la D500) es trenqués, es veuria afectada l’arribada d’aigua potable a 
les diferents indústries, equipaments i llars de la ciutat. 
 

• Contaminació de la font principal d’abastament d’aigua: tot i que la xarxa de 
distribució d’aigua potable es troba fortament controlada, pot ser que per algun accident 
o acte vandàlic/terrorista, l’aigua sigui contaminada per algun agent químic o biològic que 
afecti la seva qualitat i la faci no apte per consum. El cas de contaminació, la distribució 
s’hauria d’aturar fins solucionar el problema i les diferents, industries, equipaments o llars 
de la ciutat no disposarien d’aigua potable. 
 

• Legionel·la: La legionel·la és una bactèria habitual en ambients aquàtics naturals des 
d’on pot colonitzar els sistemes d’abastament d’aigua de les ciutats incorporant-se a les 
xarxes d’aigua potable dels edificis i altres sistemes que requereixin aigua en el seu 
funcionament com ara els sistemes de refrigeració. La bactèria legionel·la es 
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desenvolupa de forma òptima a temperatures entre 35 i 37ºC i pot causar infecció a 
través de les vies respiratòries per inhalació d’aerosols. És per això que les instal·lacions 
amb més risc de contaminació per legionel·la són aquelles que permetin la seva 
supervivència i creixement i que formin o emetin aerosols: aixetes, dutxes, instal·lacions 
d’aigua calenta sanitària, instal·lacions de refrigeració, sistemes d’hidratació, rec per 
aspersió, etc. A Montmeló per tant totes les instal·lacions municipals i privades amb 
sistemes de refrigeració són susceptibles de patir algun episodi de legionel·la si no es 
realitza la neteja i manteniment necessaris.  
 
L’any 2015 hi va haver un brot de legionel·losi a Montmeló i un número total de casos 
aïllats significatius. 

 

• Onades d’immigració: existeixen dos tipologies d’immigració que poden afectar al 
municipi, la primera fa referencia a les onades d’immigració que correspon a l’arribada 
de moltes persones de cop, on l’impacte al municipi és major, i la segona, la immigració 
progressiva, distribuïda al llarg del temps. En el pla de resiliència s’ha considerat només 
la primera tipologia al ser la que pot causar més impactes. 
 

4.4. Priorització dels riscos 

Un cop definits els riscos potencials de caire ambiental, social o tecnològic que podrien arribar a 
afectar al municipi de Montmeló causant impactes en el funcionament dels serveis que integren 
i ofereix la ciutat, s’ha procedit a fer una priorització d’aquests per tal de delimitar l’àmbit de 
l’estudi. 
 
La priorització dels riscos, al igual que la dels serveis, s’ha fet mitjançant una ponderació 
numèrica de manera que cadascun d’ells ha estat avaluat des del punt de vista de la seva:  
 

• Perillositat: definida com la probabilitat d'ocurrència del fenomen (climàtic, social o 
tecnològic) que pot causar un impacte potencial (pèrdues o danys). De manera que, en 
una escala del 1 al 3: 1 es considera poc probable i 3 molt probable. 
 

• Exposició: nombre d’elements o recursos que es troben exposats al perill. De manera 
que, en una escala del 1 al 3: 1 es considera com que, en cas d’ocurrència del perill 
concret (episodi de contaminació atmosfèrica, inundació, fallada del subministrament 
elèctric, atemptat terrorista, etc.) hi hauria pocs (valor 1), bastants (2) o molts (3) 
elements de la ciutat de Montmeló (considerant com a elements els serveis definits 
anteriorment, inclosa la ciutadania) que es veurien afectats negativament per tal perill.  
 

• Vulnerabilitat: defineix com de vulnerables (susceptibles o sensibles) a rebre un dany 
negatiu són els diferents elements exposats a aquest perill. Bé per les seves 
característiques intrínseques o per la seva limitació a afrontar el perill o adaptar-se. De 
manera que, en l’escala 1-3: 1 considera que el municipi de Montmeló (en el seu conjunt) 
és poc vulnerable al perill concret i 3 que n’és molt vulnerable. 
 

 
A partir de la ponderació individual dels diferents paràmetres associats a cada risc (perillositat, 
exposició i vulnerabilitat) s’obté una nota global del risc multiplicant els valors d’aquests 
paràmetres de manera que segons aquests valors que poden anar del 1 al 27: 
 

• Riscos amb valors entre 1-5: es consideraran com a molt poc prioritaris 

• Riscos amb valors entre 6-7: es consideraran com a poc prioritaris 

• Riscos amb valors entre 8-17: es consideraran com a prioritaris 

• Riscos amb valors entre 18-27: es consideraran com a molt prioritaris 
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Aquesta ponderació va ser realitzada per tècnics municipals. Els resultats obtinguts es troben 
representats a la següent taula.  
 

RISC Perillositat Exposició Vulnerabilitat PRIORITAT 
 

Pandèmies (risc sanitàri) 3 3 2 18,00  

Onada de calor 2 3 2 12,00  

Contaminació atmosfèrica 2 3 2 12,00  

Fallada subministrament elèctric 2 2 3 12,00  

Risc químic (producció) 2 3 2 12,00  

Contaminació dels cursos fluvials 
(per descàrregues del sistema de 
sanejament) 

2 2 3 12,00  

Concentració de persones 2 3 2 12,00  

Vaga general servei de recollida de 
residus 

1 3 3 9,00  

Trencament canonada principal 
xarxa de distribució d'aigua 

1 3 3 9,00  

Contaminació de la font principal 
d'abastament d'aigua 

1 3 3 9,00  

Aturada perllongada del servei 
ferroviàri 

1 3 3 9,00  

Afectacions viàries greus 2 2 2 8,00  

Sequera 2 2 2 8,00  

Inundacions pluvials 2 2 2 8,00  

Risc químic (transport) 2 2 2 8,00  

Inundació fluvial 2 2 2 8,00  

Onada de fred 1 3 2 6,00  

Atemptat terrorista 1 2 2 4,00  

Ventades 2 2 1 4,00  

Incendi forestal 1 1 1 1,00  

Nevades 1 1 1 1,00  

Sismes 1 1 1 1,00  

Radiològic 1 1 1 1,00  

Onades d'immigració 1 1 1 1,00  

 
Figura 5 Priorització de riscos a Montmeló 

 
A partir doncs d’aquesta ponderació s’han seleccionat com a riscos objectiu del Pla de Resiliència 
de Montmeló, aquells riscos classificats com a prioritaris o molt prioritaris (els marcats de color 
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vermell i taronja a l’anterior taula) i que són, per ordre de prioritat: contaminació atmosfèrica, 
inundacions pluvials, pandèmies (risc sanitari), onada de calor, concentració de persones, 
ventades, vaga general del servei de recollida de residus, fallada de subministrament elèctric, 
contaminació de la font d’abastament d’aigua, risc químic (producció), risc químic (transport), 
trencament canonada principal de la xarxa de distribució d’aigua i legionel·la.  
 
El Pla de Resiliència Urbana de Montmeló es centrarà doncs en analitzar els impactes que 
aquests 12 riscos poden causar sobre els serveis prioritzats anteriorment, les seves 
interdependències i efectes cascada associats així com en proposar mesures estructurals i no 
estructurals per millorar la resiliència de la ciutat de Montmeló i així disminuir els impactes sobre 
el correcte funcionament de la ciutat i els seus ciutadans. 
 

4.5. Metodologia Asphales 

Durant el procés de diagnosi de resiliència a Montmeló s’ha utilitzat la eina Asphales de ENGIE 
Siradel. Aquesta eina és una solució informàtica, normalment utilitzada al camp industrial, per a 
la identificació d’escenaris de risc i possibles àrees de millora que permetin minimitzar aquestes 
situacions de perill. El programa és per tant una eina d’ajuda a la decisió que també permet fer 
una gestió del risc mitjançant un mòdul de monitorització i alerta. 
 
Per a realitzar aquesta diagnosis, l’eina, com qualsevol model, requereix de dades que permetin 
entendre el funcionament de la ciutat. Aquestes dades s’introdueixen i s’estructuren en ambients, 
sistemes i sub-sistemes. 
 
En el cas de Montmeló, els ambients representen els 3 blocs principals que composen el 
municipi, trobant-ne: 
 

• Ambient natural: composat pels parcs i espais verds principals i els 4 rius que travessen 
el municipi 

• Ambient tecnològic: composat pels diferents polígons industrials  

• Ambient urbà: composat pel gruix de serveis urbans identificats i prioritzats a l’inici del 
projecte 

 
A partir d’aquesta primera classificació, cadascun dels ambients s’han dividit en sistemes i 
aquests finalment en subsistemes. Seguint doncs la metodologia emprada per Asphales per a la 
identificació, representació i anàlisi de la resiliència d’entorns urbans, els diferents serveis urbans 
identificats i prioritzats a l’inici del projecte s’han considerat com a sistemes, dins Asphales, i les 
infraestructures o elements més rellevants que els composen, com a sub-sistemes. A continuació 
s’adjunta un detall dels diferents ambients, sistemes i subsistemes considerats per Montmeló. 
Amb números es representen els sistemes i amb lletres els subsistemes (en cas que en tinguin): 
 
Ambient natural 
 

1. Parcs i espais verds 
▪ Parc Can Cabanyes 
▪ Parc del Mil·lenari 
▪ Parterre Passeig de Miquel Badia 
▪ Pinar de l’Aplec 
▪ Plaça de Frederica Montseny 
▪ Plaça de la Constitució 
▪ Plaça de Rafael Casanova 
▪ Plaça de Sant Crist 
▪ Plaça de Sant Isidre 
▪ Plaça del Carrar d’Ayrton Senna 
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▪ Plaça Ernest Lluch 
▪ Plaça Gran 
▪ Plaça Joan Miró 
▪ Plaça Pablo Picasso 
▪ Plaça Santa Maria 
▪ Turó de les Tres Creus 

 
2. Rius 

▪ Riera de Tenes 
▪ Riu Besòs 
▪ Riu Congost 
▪ Riu Mogent 

 
Ambient tecnològic (polígons industrials): 
 

1. Concentració Industrial Vallesana 
2. Polígon industrial El Pedregal 
3. Polígon industrial El Raiguer 
4. Polígon industrial Pla sota el Molí 
5. Zona industrial del Circuit 
6. Ferimet 

 
Ambient urbà 
 

1. CAPs i hospitals 
▪ CAP Montmeló 
▪ Hospital de Mollet 
▪ Hospital General de Granollers 

 
2. Centres educatius 

▪ CEIP Sant Jordi 
▪ Centre de formació d’adults G2M 
▪ Escola bressol municipal La Fireta 
▪ Escola Pau Casals 
▪ IES Montmeló 

 
3. Circuit de Catalunya 

 
4. Ciutadania 

 
5. Clavegueram 

▪ Xarxa principal 
▪ EDAR Montmeló 

 
6. Distribució d’aigua potable 

▪ Canonada principal ATLL 
▪ Dipòsit de les Tres Creus 
▪ Dipòsit del Turó de la Bandera 
▪ Pou de la Corba de Sant Julià 
▪ Pu Raiguer 1 
▪ Pou Raiguer 2 
▪ Pou Raiguer 3 

 
7. Distribució d’energia elèctrica 

▪ ET sota l’estació 
▪ ET zona Turó 3 Creus 
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8. Distribució de gas 

▪ Gasoducte principal 
 

9. Neteja viària 
 

10. Policia municipal 
▪ Policia local 

 
11. Recollida de residus 

▪ ATRES tractament de residus 
▪ Deixalleria polígon industrial Sota el Molí 

 
12. Serveis socials (i equipaments) 

▪ Ajuntament 
▪ Biblioteca La Grua 
▪ Camp de futbol 
▪ Casal d’avis 
▪ Centre Cultural La Torreta 
▪ Centre Ocupacional el Trencadís 
▪ Museu de Montmeló 
▪ Parròquia 
▪ Pavelló municipal 
▪ Piscina municipal  
▪ Residència gent gran Can Dotràs 

 
13. Telecomunicacions 

▪ Antena de telefonia camp de futbol 
▪ Antena de telefonia cementiri 
▪ Antena de telefonia dipòsit d’aigua 

 
14. Vies interurbanes 

▪ Autopista AP7 
▪ BV-5003 
▪ C-33 

 
15. Vies urbanes 

▪ Avinguda de Pompeu Fabra 
▪ Avinguda Vilardebò 
▪ Avinguda del Mil·lenari 
▪ Camí Mas Moreneta 
▪ Carrer Anselm Clavé 
▪ Carrer Blas Infante 
▪ Carrer Camí de Montmeló 
▪ Carrer de la Verneda del Congost 
▪ Carrer de Santiago Rusiñol 
▪ Carrer de Vic 
▪ Carrer del Camí Fondo de Can Guitet 
▪ Carrer del Doctor Robert 
▪ Carrer del Gran Vial 
▪ Carrer Diputació 
▪ Carrer Federico Garcia 
▪ Carrer Folch i Torras 
▪ Carrer Lluís Companys 
▪ Carrer Montserrat 
▪ Carrer Parat de la Riba 
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▪ Carrer Primer de Maig 
▪ Carrer Raiguer 
▪ Carrer Ronda del Pedregar 
▪ Carrer Sant Crist de la Grua 
▪ Carrer Timbaler del Bruc 
▪ Carrer Vial de Ronda 
▪ Passeig de les Corts Catalanes  
▪ Passeig del Riu Besòs 
▪ Plaça de Rafael Casanova 

 
16. Xarxa d’autobusos 

▪ Parades estació de rodalies de Montmeló 
▪ Parades P.I Circuit-Camí Fondo 
▪ Parades P.I Montmeló-Vial Congost 
▪ Parades donda del Pedregar-Can Tabola 
▪ Verneda del Congost-Rec del Moliner 
▪ Verneda del Congost-sota pont autopista 

 
17. Xarxa ferroviària 

▪ Estació de tren i via Montmeló 
 
Un cop definits els sistemes i subsistemes aquests han estat georeferenciats i representats dins 
l’entorn Asphales tal i com es mostra a la següent figura: 
 

   
 

Figura 6 Georeferenciació dels diferents sistemes i subsistemes dins l’entorn d’Asphales 

 
La següent figura mostra també la representació de tots els sistemes associats a l’ambient 
natural, a l’ambient tecnològic i a l’ambient urbà. 
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Figura 7 Exemple d’organització dels sistemes dins ambient natural i ambient tecnològic 

 

 
 

Figura 8 Exemple d’organització dels sistemes dins ambient urbà 
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A partir d’aquí, per a cadascun dels sistemes i sub-sistemes s’ha definit tots els impactes causats 
directament pels riscos o indirectament per les interdependències amb la resta dels serveis, de 
manera que si algun dels serveis falla, també el pot afectar directament. Aquests impactes, en 
llenguatge Asphales s’anomenen “Fuentes”. La següent taula mostra el número de fonts 
identificades per cadascun dels serveis (sistemes). 
 
 

SERVEI nº de fonts que li afecten 

Distribució d'energia elèctrica 2 

Distribució d'aigua 4 

Clavegueram 8 

Distribució de gas 1 

Xarxa ferroviària 10 

Policia Municipal 15 

Vies interurbanes 8 

Recollida de residus 13 

Medi Ambient i Espais Verds 22 

CAPs i hospitals 13 

Telecomunicacions 3 

Circuit de Catalunya 18 

Ciutadania 32 

Vies Urbanes 11 

Xarxa d'autobusos 13 

Neteja viària 14 

Polígons industrials 19 

Serveis socials 8 

Centres educatius 12 

 
Figura 9 Nombre de fonts definides per cadascun dels sistemes de Montmeló 

 
La següent imatge mostra, a mode d’exemple, les afectacions i interdependències identificades 
pel sistema clavegueram, on veiem com aquest sistema ha estat representat (i georeferenciat) a 
partir de la xarxa principal l’EDAR de Montornès i les afectacions que han estat identificades 
corresponen als riscos: sequera, inundació pluvial, inundació fluvial i risc químic (transport) i per 
fallada dels serveis de: distribució d’aigua i neteja viària. 
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Figura 10 Exemple d’afectacions i interdependències identificades pel clavegueram 
 
 
Als següents apartats (5.1 i 5.2) es donen més detalls de quines han estat les afectacions i 
interdependències identificades per Montmeló que han permès realitzar una diagnosi pre-liminar 
de la resiliència de la ciutat. 

5. Anàlisi de la situació actual: diagnosi de resiliència 
Després de la priorització de serveis i riscos, i la obtenció i introducció de totes les infraestructures 
dels principals serveis urbans a la eina Asphales, s’inicia ja el procés de diagnosi de la resiliència 
amb el suport de la eina informàtica.  
 
Per a poder introduir els efectes dels riscos a la ciutat, així com les interdependències existents 
entre serveis urbans, s’han aprofitat les funcionalitats de les “fonts” a Asphales, mostrant 
d’aquesta manera quan es produirà una afectació, una fallada o una intervenció. 
 
D’aquesta manera, es poden anar creant els efectes en cascada que permeten veure com un 
impacte genera de forma indirecta moltes més afectacions de les inicialment previstes. En els 
següents apartats, es podran veure les principals afectacions causades pels riscos (5.1 
Afectacions riscos-serveis), les interdependències existents (5.2 Afectacions serveis-serveis), 
arribant així a la definició dels principals àmbits d’actuació (5.3) que es van acabar de validar en 
el primer taller (5.4).  

5.1. Afectacions riscos-serveis 

A partir dels principals riscos i serveis considerats tenint en compte la priorització realitzada en 
l’apartat 4, s’ha creat la matriu que es pot veure a continuació per a identificar les principals 
afectacions produïdes pels riscos més severs.  
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En aquesta, es mostren els impactes que els riscos prioritzats produeixen sobre els diferents 
serveis. Els colors signifiquen el següent: 
 

• Vermell: fallada total del servei 

• Groc: fallada parcial del servei, doncs algunes de les seves infraestructures cauran però 
d’altres no 

• Taronja: afectació del servei, cosa que significa que podrà seguir funcionant però de 
forma degradada, doncs alguna de les seves funcionalitats no es podran portar a terme 
amb normalitat 

• Verd: intervenció. Aquest estat es refereix sempre als equips d’intervenció com policia, 
bombers, etc., ja que si han d’intervenir a causa d’un risc no podran seguir fent altres 
serveis que tenien previstos 

 
A nivell metodològic, és important remarcar que els estats vermell i groc, generaran impactes 
“aigües avall”, o el que s’anomenen efectes en cascada, doncs el fet de no poder seguir donant 
servei activarà les interdependències que aquests podien tenir.  
 
D’altra banda, els estats taronja i verd no faran créixer les cadenes de causa-efecte més enllà, i 
per tant no activaran les seves interdependències ja que tot i que de forma degradada, podran 
seguir funcionant donant servei a altres operadors o a la ciutadania.  
 
De la taula següent, principalment se’n poden extreure dues conclusions: quins són els riscos 
més severs per la ciutat de Montmeló; i quins són els serveis més vulnerables a aquest riscos. 
Assignant diferents pesos als diferents estats que comentàvem anteriorment (essent la fallada 
total del servei el de pes major i la intervenció el menor), es poden arribar a computar els totals 
per tal de poder ordenar els riscos i serveis segons la seva afectació.  
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Parcs i Espais Verds                                 

CAPs                                 

Telecomunicacions                                 

Xarxa d'autobusos                                 

Recollida de residus                                 

Neteja viària                                 

Centres educatius                                 

Polígons industrials                                 

Circuit de Catalunya                                 

Rius                                  

Ciutadania                                 

Figura 11 Matriu d’afectacions riscos-serveis 
 
 
D’aquesta manera, obtenim que els riscos més severs al municipi són les inundacions fluvials, 
les inundacions pluvials, la fallada de subministrament elèctric, el risc químic (transport), les 
pandèmies i les onades de calor. Per altra banda, els serveis més afectats serien els polígons 
industrials, la ciutadania i les vies urbanes. 
 
Abans d’entrar en el detall d’aquests riscos i veure com es poden simular mitjançant la e ina 
Asphales, val la pena comentar les diferències existents entre ells. La major part dels riscos 
considerats, ja siguin de tipus climàtic, tecnològic o de salut pública, són riscos que afecten de 
forma a independent als diversos serveis urbans.  
 
Tot i això, els tres riscos marcats en blau cel en la taula anterior, suposen la fallada de tot un 
servei (són el servei de recollida de residus, el subministrament elèctric i el servei ferroviari). Per 
tant, en aquests casos, les columnes de la taula anterior estan mostrant ja les interdependències 
que aquests serveis generen en els altres. És precisament per això, que al representar la caiguda 
de tot un servei, els arbres d’efectes en cascada poden arribar a fer-se molt més extensos en 
aquest tipus de riscos que no pas en els altres. 
 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                                                                                                                                                      

Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

   32 
 

 
Figura 12 Llistat de riscos més severs per Montmeló 

 
A continuació es mostren alguns exemples de les simulacions realitzades amb la eina Asphales, 
per als riscos considerats més severs. 

5.1.1. Inundacions fluvials 

Les inundacions fluvials, són un dels principals impactes que afecten al municipi de Montmeló. 
Tot i que durant l’exercici de priorització, les inundacions fluvials no eren un dels principals riscos 
prioritzats, amb perillositat, vulnerabilitat i exposició mitges (veure apartat 4.4), l’anàlisi de la 
Figura 11 deixa clar que el efectes generalitzats que les inundacions tenen sobre diversos 
serveis, afectant greument a alguns d’ells, suposa que sigui un dels riscos a tenir més en compte.  
 
Les inundacions fluvials es produeixen de forma localitzada, al voltant dels cursos fluvials. Degut 
a aquesta afectació localitzada, en diversos casos algunes de les infraestructures que es troben 
en aquestes zones deixaran de funcionar, suposant per tant una fallada parcial del servei en 
qüestió (files de color groc de la Figura 13). Aquestes fallades parcials, no generen problemes a 
tot un servei de forma global, però en canvi sí que fan caure algunes de les seves infraestructures 
crítiques produint després efectes en cascada.  
 
D’altra banda, les inundacions fluvials també produeixen en alguns casos una fallada total del 
servei, com pot ser el cas del clavegueram (donat que la xarxa no pot drenar aigües avall i per 
tant, es podrien donar problemes a tapes i embornals aigües amunt), la neteja viaria o recollida 
de residus i el propi riu. 
 
A continuació es mostren un parell d’exemples dels efectes en cascada que es poden generar 
degut a les inundacions fluvials, pel cas de la fallada total del clavegueram, la fallada parcial de 
la distribució d’energia elèctrica o la fallada total de la recollida de residus.  

Inundacions fluvials 27,5

Inundacions pluvials 23,5

Fallada subministrament elèctric 15,5

Risc químic (transport) 15,5

Pandèmia 12,5

Onada de calor 11

Concentració de persones 10,5

Trencament canonada distribució aigua 10

Contaminació font abastament d'aigua 10

Risc químic (producció) 9,5

Aturada perllongada del servei ferroviàri 9,5

Vaga servei recollida de residus 9

Sequera 9

Afectacions viàries greus 8,5

Contaminació atmosfèrica 7,5

Contaminació dels cursos fluvials (DSS… ) 5,5
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Figura 13 Taula d’afectacions derivades d’una inundació fluvial 

 
 
 

Fallada de la xarxa de clavegueram 

 
 

Figura 14 Afectacions causades per les inundacions fluvials a la xarxa de clavegueram 
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Fallada parcial distribució d’energia elèctrica 

 
 

Figura 15 Afectacions causades per les inundacions fluvials a la distribució d’energia elèctrica  

 
Fallada total de recollida de residus 

 
 

Figura 16 Afectacions causades per inundacions fluvials al servei de recollida de residus 
 
Com es pot veure dels exemples anteriors i tal i com s’havia comentat a l’inici de la secció 5.1, 
quan es produeixen intervencions o afectacions, no es generen efectes en cascada, doncs al no 
caure el servei la cadena de causa-efecte queda truncada. És per això que en el moment en que 
s’arriba a un pas en que únicament hi ha afectació, ja no es generen més impactes “aigües avall”.  
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5.1.2. Fallada subministrament elèctric 

Com s’ha comentat anteriorment, al parlar en aquest cas d’un risc que suposa una fallada de tot 
un servei, es produeixen moltes afectacions a altres serveis. A més, donat que distribució 
d’energia elèctrica és un servei molt donant, gran quantitat de serveis es veuen afectats quan 
aquest cau. A continuació es poden veure una llista dels principals serveis afectats, ja sigui 
produint una fallada parcial, intervenció o afectació. A més, es mostra també l’arbre amb part 
dels efectes en cascada generats en fallar el subministrament elèctric.  
 

    
 

Figura 17 Taula d’afectacions derivades d’una fallada del subministrament elèctric i esquema Asphales 
derivat (dreta) 

 
Donat que com s’anunciava, la caiguda d’aquest servei genera molts efectes en cascada, en 
l’anterior arbre es fa complicat poder copsar el detall d’aquests. És precisament per això que a 
continuació es poden veure alguns exemples concrets de les divereses branques que sorgeixen 
a partir de la fallada inicial. En concret, es mostren les fallades parcials dels serveis de distribució 
d’aigua i de telecomunicacions.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Distribució d'energia elèctrica

Distribució d'aigua

Distribució de gas

Xarxa ferroviària

Clavegueram

Policia Municipal

Vies interurbanes

Vies Urbanes

Parcs i Espais Verds

CAPs

Telecomunicacions

Xarxa d'autobusos

Recollida de residus

Neteja viària

Centres educatius

Polígons industrials

Circuit de Catalunya

Rius 

Ciutadania



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                                                                                                                                                      

Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

   36 
 

Fallada parcial de la xarxa de distribució d’aigua (dipòsits) 
 

 
 

Figura 18 Afectacions causades per la fallada de subministrament elèctric a la xarxa de distribució d’aigua 
 
 
 

Fallada parcial de la xarxa de telecomunicacions (antenes) 

 
Figura 19 Afectacions causades per la fallada de subministrament elèctric a la xarxa de 

telecomunicacions 
 

5.1.3. Pandèmies 

Les pandèmies, en una primera versió de la priorització de riscos, no es van identificar de forma 
prioritària degut a la seva reduïda freqüència d’ocurrència, cosa que implica una perillositat baixa 
i per tant, el risc global quedava per sota del límit establert a considerar en aquest estudi. 
 
Tot i això, tenint en compte el context actual de la pandèmia de Coronavirus viscuda al llarg del 
2020, es van actualitzar la priorització per tal d’incloure aquest risc. Tenint en compte que la 
vulnerabilitat i exposició a una pandèmia és molt alta, al incrementar la perillositat aquest risc 
s’ha convertit en el més sever. 
 
Degut a l’elevada vulnerabilitat i exposició de les pandèmies, els impactes que aquestes generen 
són de caràcter sever, afectant de diversa manera gran quantitat de serveis. Òbviament, un dels 
principals impactes es produeix en els serveis sanitaris, degut a la saturació d’aquestes 
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instal·lacions i la necessitat de funcionar de forma excepcional, amb risc fins i tot de fallada en 
casos extrems.  
 
Tenint en compte, a més, que una de les mesures preses durant una pandèmia és un 
confinament de la població, els centres educatius (com a serveis) cauen directament, la 
ciutadania es veu directament afectada havent-se de quedar a casa i la majoria de serveis 
urbans, que requereixen de mitjans humans per a desenvolupar les seves funcions, també es 
veuen afectats en major o menor mesura. 
 

 
 

Figura 20 Taula d’afectacions derivades d’una pandèmia 

 
 

Fallada centres educatius 

 
Figura 21 Afectacions causades per pandèmies als centres educatius 

 

 
Fallada CAPs i hospitals 

 
Figura 22 Afectacions causades per pandèmies als CAPs i hospitals 
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5.2. Afectacions serveis-serveis 

Tot i que en algun dels exemples anteriors ja s’han pogut veure les implicacions dels anomenats 
efectes en cascada, en aquesta secció s’entra més en detall en aquest tema. Degut a que les 
ciutats són sistemes de sistemes, amb relacions complexes entre ells, és de crucial importància 
estudiar aquestes relacions per tal de veure com es propaguen els impactes que es puguin 
produir. 
 
D’aquesta manera, mentre que el s’analitzava en la secció 5.1 era l’impacte en el temps zero, 
aquí ens centrem en els següents passos de temps analitzant la propagació d’aquest impacte 
inicial. Per tal de d’analitzar la propagació d’impactes, cal prèviament definir el que s’anomenen 
les interdependències entre serveis, és a dir les relacions de donant – receptor existents entre 
aquests.  
 
Igual que en l’apartat anterior es mirava com quedava afectat cada servei degut a un risc concret, 
aquí s’estudia com la fallada d’un servei afecta als altres. Per a fer això, treballarem amb els 
mateixos estats definits anteriorment, però en aquest cas la matriu amb la que treballem és 
quadrada, doncs les files i les columnes tenen els mateixos serveis. 
 
Així, centrant l’anàlisi en una de les columnes de la matriu que es troba a continuació, es poden 
veure tots els impactes que aquest servei genera en els altres serveis urbans. Alternativament, 
si es treballa amb una de les files, el que es pot veure és quins són els serveis que generen 
afectacions al servei amb que s’està treballant. 
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Figura 23 Matriu d’afectacions servei-servei 

 
Revisant la taula anterior, es poden veure clarament que existeixen alguns serveis que són molt 
donants (com poden ser el de distribució d’energia elèctrica, la distribució d’aigua o el 
clavegueram), doncs molts altres serveis depenen d’ells, tal i com es pot veure en les seves 
columnes plenes de cel·les d’algun color. 
 
Per altra banda, ràpidament també es detecten els serveis que són grans receptors (com la 
ciutadania o els polígons industrials), és a dir que depenen de diversos serveis per a funcionar 
amb normalitat, cosa que es detecta en aquest cas quan són les seves files les que estan plenes 
de color. A continuació, es poden veure els diferents serveis ordenats segons els criteris de 
serveis més donants i més receptors. Com s’anunciava anteriorment els serveis que ja 
s’identificaven com clarament donants o clarament receptors a la taula anterior, són precisament 
els que ocupen les primeres posicions d’aquestes taules.  
 

Serveis més donants 

 

Serveis més receptors 

 
Figura 24 Llistat de serveis més donants (esquerra) i serveis més receptors (dreta) 

Distribució d'energia elèctrica 15,5

Clavegueram 9

Distribució d'aigua 9

Vies interurbanes 8,5

Vies Urbanes 8,5

Xarxa d'autobusos 7

Xarxa ferroviària 6,5

Telecomunicacions 5

Distribució de gas 4

Recollida de residus 4

Neteja viària 3

Policia Municipal 3

CAPs 1

Centres educatius 1

Circuit de Catalunya 1

Parcs i espais verds 1

Polígons industrials 1

Rius 1

Ciutadania 0

Ciutadania 18

Polígons industrials 12

Centres educatius 6

Circuit de Catalunya 6

Vies Urbanes 6

Recollida de residus 5

CAPs 4

Neteja viària 4

Parcs i Espais Verds 4

Policia Municipal 4

Rius 4

Vies interurbanes 4

Xarxa d'autobusos 3

Xarxa ferroviària 3

Clavegueram 2

Distribució d'aigua 2

Telecomunicacions 2

Distribució de gas 0

Distribució d'energia elèctrica 0
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És important tenir en compte aquí, que els serveis com la policia municipal, tenen un caràcter 
força diferent als altres. Al tractar-se dels equips de resposta davant de qualsevol tipus 
d’incidència, s’ha considerat també l’estat de intervenció, que significa que cal que actuïn per a 
limitar els impactes i la seva propagació. Això els fa incrementar posicions com a donants, tot i 
que amb un sentit força diferent als altres serveis. 
 
A continuació es poden veure alguns exemples de les simulacions fetes amb la eina Asphales 
dels principals serveis donants i receptors. En el cas de l’energia elèctrica, no es mostra de nou 
doncs tal i com s’ha explicat en la secció 5.1.1, el risc descrit allà correspon a les 
interdependències de la caiguda del servei i per tant, es mostrarien els mateixos arbres d’efectes 
en cascada.  

5.2.1. Distribució d’aigua 

El servei de distribució d’aigua és un important donant, doncs molts altres serveis fan servir aigua 
en la seva operació habitual. Tot i que els serveis que depenen de l’aigua poden seguir funcionant 
sense aquesta, alguns d’ells es veuran severament afectats.  
 
En concret, com es pot veure a la Figura 23, no es produirà cap fallada total o parcial degut a la 
falta d’aigua, però en canvi, uns quants serveis es veuran afectats, És per això que en el següent 
arbre d’interdependències es pot veure com hi ha diverses branques que surten de l’aigua, però 
que després ja no causen més interdependències i per tant, no es produeixen més ramificacions. 

 
 

Figura 25 Afectacions derivades (interdependències) d’una fallada del servei de distribució d’aigua 

 

5.2.2. Vies urbanes 

Les vies urbanes de Montmeló, són un servei molt donant doncs garanteixen l’accés a molts 
d’altres serveis. És per això que quan es produeix una fallada a les vies urbanes, sigui quin sigui 
el motiu, molts serveis poden veure’s afectats (alhora que policia i altres equips que han 
d’intervenir per poder recuperar la normalitat l’abans possible tampoc poden accedir-hi). 
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Figura 26 Afectacions derivades (interdependències) d’una fallada de les vies urbanes 

 
Una fallada del servei de vies urbanes es pot produir per diverses raons, com per exemple les 
inundacions pluvials, o d’altres riscos tal i com s’observa a la primera taula de l’apartat 5.1. En la 
figura anterior, l’anàlisi es mostra a nivell global de servei, tot i que això també es podria fer a 
nivell d’infraestructures, analitzant les principals vies de comunicació de la ciutat i veient quines 
són les que es veuen afectades per les inundacions, per exemple, i llavors indicar les 
interdependències concretes que es produeixen. Aquest anàlisi més detallat es realitzarà en cas 
que s’identifiqui com a àrea d’actuació prioritària i es proposin actuacions de resiliència al 
respecte. 

 
 

Figura 27 Representació a Asphales d’algunes de les vies urbanes principals de Montmeló 
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5.2.3. Ciutadania 

El serveis de Ciutadania, s’ha considerat en aquest estudi per tal de poder considerar a l’usuari 
final en les cadenes de causa – efecte esmentades anteriorment. Quan degut a un risc o per 
causa de les interdependències, la ciutadania es veu afectada, això no implica que tota la 
població de Montmeló pateixi aquests impactes. En alguns casos, l’afectació a la ciutadania pot 
ser de forma globalitzada a tot el municipi, però en d’altres pot ser només un sub-grup menor el 
que es veu afectat.  
 
A tall d’exemple, en l’arbre d’efectes en cascada de l’apartat anterior, es podia veure com la 
ciutadania es veia afectada per la caiguda de les vies urbanes. En aquest cas, no es tracta de 
tota la població de Montmeló, sinó únicament d’aquells usuaris de les vies urbanes que hagin de 
modificar la seva ruta per tal de poder accedir al seu destí.  
 
És per això que la ciutadania es veu afectada per molts dels impactes considerats en aquest 
estudi, que sovint acaben afectant a la població de forma directa (com a conseqüència directa 
d’un impacte) o indirecta (degut a la propagació dels impactes a través de les interdependències 
existents entre serveis). És justament per això que la ciutadania és un dels serveis més 
vulnerables (dels més afectats directament pels riscos) i el més receptor (receptor indirecte a 
traves de les interdependències).  

 
Figura 28 Representació gràfica dels riscos o impactes que poden afectar a la ciutadania 

 
Simulant el serveis de ciutadania mitjançant l’eina Asphales, es pot veure clarament com els 
arbres creixen de forma exponencial a mesura que s’afegeixen nivells a l’esquerra. D’aquesta 
manera, es poden traçar tots els camins que ens poden acabar afectant a la població, arribant 
així a veure quin ha estat el risc que ha iniciat el procés.  
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Arbre d’interdependències inicial 

 

Arbre amb 3 nivells (truncat) 

 
Figura 29 Representació en l’entorn Asphales de les afectacions que pateix la ciutadania 

 

5.3. Àmbits prioritaris d’actuació 

Tenint en compte l’estudi realitzat en aquest apartat 5, a continuació es proposen els àmbits 
prioritaris d’actuació, per tal d’acotar el marc de treball a la hora de proposar les actuacions de 
millora de l’apartat 6. Tal i com s’ha vingut fent fins ara, es separaran els àmbits prioritaris 
d’actuació segons riscos i serveis. 
 
Pel que fa a riscos, els criteris a la hora de decidir són relativament senzills: cal actuar en els 
riscos més severs. Per tant, aprofitant la taula presentada anteriorment amb els diferents riscos 
classificats segons els impactes que causen als serveis considerats, els principals riscos amb els 
que es treballarà seran: 
 

• Inundacions fluvials 
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• Inundacions pluvials 

• Fallada subministrament elèctric 

• Risc químic (transport) 

• Pandèmies 

• Onada de calor 

• Concentració de persones 
 
D’altra banda, per tal de seleccionar els serveis més prioritaris amb els que treballar, cal tenir en 
compte les tres classificacions que els afecten, indicant la seva vulnerabilitat (quant susceptibles 
són als riscos), el seu grau de donants i el de receptors. D’aquesta manera, ordenant els serveis 
segons aquestes categories i combinant-les, s’han obtingut els següents serveis com els 
prioritaris en els que treballar: 
 

• Ciutadania 

• Polígons industrials 

• Vies Urbanes 

• Distribució d'energia elèctrica 

• Vies interurbanes 

• Distribució d'aigua 

• Recollida de residus 

• Centres educatius 

• Neteja Viària 

• Clavegueram 

• Xarxa d’autobusos 
 

 
 

Figura 30 Matriu de resultats amb la identificació dels àmbits prioritaris d’actuació 

 

5.4. Resultats del primer taller 

Un cop realitzada la primera diagnosi de resiliència consistent, principalment, en la identificació 
dels riscos més severs, els que causen més impactes a la ciutat de Montmeló, així com la 

NOM serv +vul serv +don serv +rec Àmbits prioritaris

Ciutadania 16 0 18 34

Polígons industrials 17 1 12 30

Vies Urbanes 14 8,5 6 28,5

Distribució d'energia elèctrica 8 15,5 0 23,5

Vies interurbanes 10 8,5 4 22,5

Distribució d'aigua 11 9 2 22

Recollida de residus 13 4 5 22

Centres educatius 13 1 6 20

Neteja viària 13 3 4 20

Clavegueram 8 9 2 19

Xarxa d'autobusos 8 7 3 18

Rius 13 1 4 18

Circuit de Catalunya 10 1 6 17

Parcs i Espais Verds 12 1 4 17

Xarxa ferroviària 7 6,5 3 16,5

CAPs 10 1 4 15

Policia Municipal 7,5 3 4 14,5

Telecomunicacions 3 5 2 10

Distribució de gas 0 4 0 4
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identificació dels serveis urbans més vulnerables, que requereixen de mesures de resiliència per 
garantir el funcionament òptim de la ciutat i la mínima afectació social, econòmica i ambiental, es 
var realitzar un primer taller o workshop amb els tècnics de l’Ajuntament de Montmeló amb el 
doble objectiu de: validar aquesta primera diagnosi de resiliència i començar a identificar aquelles 
mesures que permetin millorar la resiliència urbana en base als resultats de la diagnosi. 
 
Com a conseqüència de la pandèmia per COVID-19 el taller no es va poder realitzar de forma 
presencial així que es va realitzar de forma virtual mitjançant la plataforma Ms Teams el dia 5 de 
Novembre de 2020. I aquest va ser l’ordre del dia: 
 
En aquest sentit, el dia 17 de Juliol de 2020 es va realitzar el taller amb el següent ordre del dia: 
 

➢ 9’00-9’30: Objectius i metodologia del Pla de Resiliència de Montmeló 

➢ 9’30-10’20: Posada en comú primera avaluació d’impactes 

▪ Priorització riscos i serveis: abast del pla 

▪ Riscos causants de més impactes 

▪ Serveis urbans més vulnerables 

▪ Interdependències entre serveis 

o Serveis donants 

o Serveis receptors  

➢ 10’20-10’30: Pausa-cafè 

➢ 10’30-11’30: Primera avaluació de resiliència: àmbits prioritaris d’actuació 

▪ Discussió àmbits prioritaris d’actuació 

▪ Activitat grupal on-line: propostes de millora (mesures de00 resiliència) 

➢ 11’30-12’00: Següents accions 

 
I el següent llistat de participants: 
 

• Jaume Masclans– Aj. Montmeló. Gerent 

• Anna Isern - Aj. Montmeló. Participació i Projectes Transversals 

• Ventura Del Amo - Aj. Montmeló. Medi Ambient i Salut Ambiental 

• Toni Fernández – Aj. Montmeló. Serveis i obres 

• Albert Planes - Aj. Montmeló. Enginyer municipal 

• Francesc Centeno- Aj. Montmeló. Urbanisme 

• Marcos de Franciso- Diputació de Barcelona 

• Laura Guerrero-Diputació de Barcelona 

• Marc Velasco-Aquatec 

• Montse Martínez-Aquatec 
 
Durant la primera part del taller es van revisar els objectius, metodologia i resultats presentats en 
els apartats anteriors del present document. En aquest sentit, com a principal proposta de 
modificació per aquesta primera part de diagnosi es pot destacar la proposta de l’Ajuntament de 
Montmeló d’incrementar el nivell de perillositat per pandèmia de 2 a 3. 

 
A continuació, un cop validats els resultats corresponents a l’avaluació de la resiliència, es va 
procedir a realitzar una presentació i validació dels àmbits prioritaris d’actuació resultants de la 
diagnosi de resiliència. 
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Aquestes 2 figures mostren els àmbits d’actuació identificats com a prioritaris per a la millora de 
la resiliència de la ciutat de Montmeló. Aquesta millora de la resiliència s’abordarà doncs des de 
2 línies d’acció principals. 
 
La primera línia d’acció, és la reducció dels impactes dels riscos més severs, que es troben 
representats a continuació. 
 

 
 

Figura 31 Representació gràfica dels riscos més severs a abordar en el pla d’acció de resiliència 
 
I la segona línia d’acció és la millora de la resiliència d’aquells serveis més vulnerables, els més 
receptors d’impactes, així com dels que en causen més (per ser desencadenants d’efectes en 
cascada). 
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Figura 32 Representació gràfica dels serveis més vulnerables a abordar en el pla d’acció de resiliència 
Un cop presentades i validades aquestes 2 línies d’acció principal es va procedir a realitzar una 
activitat grupal on els diferents tècnics municipals participants al taller van proposar actuacions 
per a la millora de la resiliència urbana. L’activitat es va dividir en 2 parts. A la primera part, durant 
aproximadament 15 minuts els diferents participants van col·locar post-its de forma virtual 
mitjançant la plataforma Jamboard de Goggle amb la proposta d’actuacions per disminuir 
l’impacte dels riscos més severs identificats. Tot seguit, i durant aproximadament 10 minuts, es 
van posar en comú aquestes propostes. 
 
De la mateixa manera, durant també uns 15 minuts, els participants van col·locar post-its amb 
proposta d’actuacions per millorar la resiliència dels serveis més vulnerables, receptors o donants 
de més impactes. Finalment també es va comptar amb 10 minuts per posar en comú els resultats. 
 
Les següents imatges il·lustren les pantalles de la plataforma Jamboard on es van definir les 
propostes d’actuacions per a la reducció de l’impacte dels riscos més severs (primera) i per la  
resiliència dels serveis més vulnerables o donants (segona). 
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Figura 33 Proposta d’actuacions per a la reducció dels impactes dels riscos més severs 
 
 

 
 

Figura 34 Proposta d’actuacions per a millora de la resiliència dels serveis més vulnerables 
 
 
Tal i com es pot comprovar, les actuacions proposades engloben tant actuacions físiques o 
infraestructurals i accions de millora organitzativa, de comunicació o de reestructuració així com 
actuacions transversals. 
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6. Propostes d’actuacions per la millora de la resiliència 
Un cop elaborat el llistat inicial d’actuacions per la millora de la resiliència de Montmeló, 
consistent en un total de 62 actuacions proposades, es va procedir a la seva priorització en 3 
categories: alta, mitjana i baixa. La següent taula mostra un recopilatori de totes les actuacions 
proposades, classificades en 3 àmbits d’actuació:  
 

• Actuacions per la reducció d’impactes dels riscos més severs (àmbit-riscos) 

• Actuacions per la millora de la resiliència dels serveis més vulnerables, receptors o 
donants (àmbit-serveis) 

• Actuacions transversals 
 
A partir d’aquí, els tècnics municipals van realitzar una priorització de cadascuna d’elles en les 
categories de prioritat d’execució: alta, mitjana o baixa. Aquesta classificació també es troba 
recollida a les taules següents. 
 

 
 

Figura 35 Llistat final d’actuacions per a la reducció d’impactes dels riscos més severs i la seva 
priorització 

 
 

ÀMBIT-RISCOS CODI TÍTOL PRIORITAT

IF-1 Senyalització de zones inundables i prohibició d'accés en episodis INUNCAT ALTA

IF-2 No ocupar llera ni zona de ribera, urbanitzar tenint en compte el risc d'inundacions MITJA

IF-3 Neteja lleres dels rius MITJA

IF-4 Pla de manteniment per a l'eliminació de sediments fluvials a l'alçada dels ponts MITJA

IF-5 Adequar les espècies de vegetació a les lleres, erradicant les espècies invasores BAIXA

IP-1 Obra de millora del clavegueram pel darrer tram (San Crist) ALTA

IP-2 Adequar els diàmetres de les canonades de la xarxa MITJA

IP-3 Implantar sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) per minimitzar riscos d'inundació BAIXA

IP-4 Estudiar escorrenties d'aigues pluvials directament al riu, si entren en càrrega col·lectors BAIXA

IP-5 Senyalització de zones inundables i prohibició d'accés en episodis INUNCAT BAIXA

IP-6 Completar obres clavegueram zona ciutat jardí BAIXA

IP-7 Separació del clavegueram d'aigües residuals i aigües pluvials BAIXA

FS-1 Soterrament de línies aèries ALTA

FS-2

Fomentar la implementació d'instal·lacions fotovoltàiques d'autoconsum amb emmagatzematge d'energia per als 

equipaments públics que donen servei en casos de riscos tals com panèmia o algún risc inclòs al DUPROCIM ALTA

FS-3 Millora de les instal·lacions BAIXA

FS-4 Coordinar-se amb ENDESA per a implementar millores a la xarxa elèctrica: duplicar estacions de bombament, etc. BAIXA

RQT-1 Mota de protecció de l'autopista a la zona de l'ARE i Turó de la Bandera ALTA

RQT-2

Dur a terme el simulacre DUPROCIM TRANSCAT que es tenia programat amb la Diputació de Barcelona però que s'ha 

aturat pel COVID MITJA

RQT-3 Estudi de vies alternatives per al transport de MMPP BAIXA

PA-1

Estudi per incrementar les zones de passeig, oci i carrils bici i donar continuïtat als itinerars de vianants al llarg del 

nucli urbà ALTA

PA-2 Estudi per al disseny i adaptació de les residències amb criteris COVID: ampliar espais, zones de quarentena, etc. MITJA

PA-3 Estudi per a la creació de super illes BAIXA

OC-1 Instal·lació de rafies, toldos o elements d'ombra ALTA

OC-2 Instal·lar una zona d'ombra a la llosa del ferrocarril (Integrada en l'anterior) ALTA

OC-3 Incrementar el nombre d'arbres MITJA

OC-4 Estudi d'alternatives per a la construcció d'habitatges amb balcos o voladissos en la via pública BAIXA

CP-1 Projecte per a la implantació d'una nova estació de la R3 al Circuit de Catalunya per alleugerir la pressió sobre la R2 ALTA

CP-2 Senyalització de vies alternatives cap a l'estació i circuit BAIXA

CP-3 Creació d'esdeveniments per a repartir la gent BAIXA

CP-4 Instal·lació de càmeres vials de vigilància BAIXA

CONCENTRACIÓ DE PERSONES

PANDÈMIA

FALLADA SUBMINISTRAMENT 

ELÈCTRIC

INUNDACIONS FLUVIALS

INUNDACIONS PLUVIALS

RISC QUÍMIC TRANSPORT

ONADA DE CALOR
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Figura 36 Llistat final d’actuacions per a millora de la resiliència dels serveis i la seva priorització 

 

 
 

Figura 37 Llistat final d’actuacions transversals i la seva priorització 
 
 
Un cop feta la priorització, algunes de les actuacions es van agrupar, donant un total final de 15 
actuacions proposades amb prioritat alta. La següent taula permet veure el número d’actuacions 
per cada àmbit segons la seva prioritat.  
 

Àmbit Prioritat ALTA Prioritat MITJA Prioritat BAIXA 

Inundacions fluvials 1 3 1 

Inundacions pluvials 1 1 5 

Fallada subministrament elèctric 2  2 

Risc químic transport 1 1 1 

Pandèmia 1 1 1 

Onada de calor 2 1 1 

Concentració de persones 1  3 

Distribució energía elèctrica   2 

Vies urbanes   4 

Dostribució d’aigua 1  2 

ÀMBIT-SERVEIS CODI TÍTOL PRIORITAT

DEE-1 Campanya per fomentar la reducció del consum elèctric BAIXA

DEE-2 Pla per al soterrament de les línies elèctriques BAIXA

VU-1 Instal·lar senyals de prohibició de circular a prop de les escoles i equipaments en horaris d'us BAIXA

VU-2 Estudi del dimensionament i usos de les vies urbanes BAIXA

VU-3 Instal·lar senyals que limitin la velocitat a 30 per les vies urbanes BAIXA

VU-4 Pla per a reduïr l'aparcament en la zona centre i equipaments BAIXA

DA-1 Pla per a la substitució de les canonades de fibrociment vulnerables al trencament ALTA

DA-2 Soterrament de les noves canalitzacions BAIXA

DA-3

Pla per l'aprofitament de recursos propis d'abastament per minimitzar els riscos de 

desabastament en situacions de sequera BAIXA

VI-1 Borsa d'estacionament properes a l'estació del tren BAIXA

VI-2 Estudi d'alternatives per augmentar les connexion amb autopistes i carreteres BAIXA

PI-1 Pla director per al manteniment dels serveis dels poligons BAIXA

PI-2 Pla per a la naturalització dels polígons industrials que els dotin de més zones verdes i arbrat BAIXA

PI-3 Pla per a la regularització d'usos en parcel·les compartides BAIXA

CL-1 Pla per a l'aprofitament de les aigües grises BAIXA

CL-2 Estudi per a la instal·lació de noves canalitzacions en zones de baixa capacitat BAIXA

CL-3

Estudi per a la implementació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) a nivel 

municipal: tipología més adecuada, espais disponibles, etc. BAIXA

RR-1 Pla de divulgació i conscienciació per a la reducció de residus en origen ALTA

RR-2 Urbanitzar tenint en compte la generació de residus MITJA

RR-3 Estudi d'alternatives per a l'adaptació de les carreteres al pas de vehicles de grans dimensions MITJA

CI-1 Pla per a la conscienciació ciutadana en temes d'educació ambiental i civisme ALTA

CI-2 Dotar el whatsapp municipal dels avisos derivats del pla de resiliència local MITJA

CI-3

Pla d'informació i educació ciutadana dels plans de protecció municipal derivats del 

DUPROCIM i del pla de resiliència local BAIXA

NETEJA VIÀRIA NV-1 Estudi per a la reordenació de la situació de les papereres BAIXA

XA-1 Adequar l'horari d'autobusos amb el tren BAIXA

XA-2

Estudi d'alternatives per a la modificació de la circulació de les línies d'autobusos 

incrementant les parades en zones perimetrals BAIXA

CE-1

Sistema d'avís ràpid a escoles per risc de nevades, vent, pluja, confinament per risc químic, 

etc. A consergeria, haurien de rebre una informació més ràpida i efectiva. ALTA

CE-2

Identificació i rehabilitació d'espais en els centres educatius aptes per crear refugis climàtics 

(onada calor, ventades, inundacions pluvials) i d'altres riscos com el químic (producció + 

transport) i contaminació atmosfèrica. MITJA

RECOLLIDA DE RESIDUS

CIUTADANIA

XARXA D'AUTOBUSOS

CENTRES EDUCATIUS

DISTRIBUCIÓ ENERGIA ELÈCTRICA

VIES URBANES

DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

VIES INTERURBANES

POLIGONS INDUSTRIALS

CLAVEGUERAM

ÀMBIT TRANSVERSAL CODI TÍTOL PRIORITAT

TRA-1
Redactar i/o implementar un pla del verd urbà que permeti millorar i incrementar les zones verdes del 

municipi i la lantació d'espècies vegetals ALTA

TRA-2 Adaptar i modificar la planificació urbanística per a poder implementar les propostes del pla de resiliència BAIXA

TRA-3 Taula operativa de resiliència urbana

TRANSVERSAL
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Vies interurbanes   2 

Poligons industrials   3 

Clavegueram   3 

Recollida de residus 1 2  

Ciutadania 1 1 1 

Neteja viària   1 

Xarxa d’autobusos   2 

Centres educatius 1 1  

Transversals 2  1 

TOTAL 15 11 35 

 
Figura 38 Nombre d’actuacions per àmbit i prioritat 

 

6.1. Metodologia 

La plantilla utilitzada per l’elaboració de les fitxes d’actuacions conté els següents apartats: 
 

• Actuació: Títol de l’actuació 

• Codi: codi donat a l’actuació en base a l’àmbit d’actuació al que fa referencia: inundacions 
pluvials, onada de calor, ciutadania, vies urbanes, transversal, etc. seguit d’un nombre 
correlatiu i que correspon a l’ordre indicat a les taules recopilatòries de les actuacions. 

• Relació amb altres actuacions: codi de l’actuació o actuacions amb les que existeix 
alguna relació 

• Risc reduït evitat (gràcies a la implementació de l’actuació) 

• Descripció 

• Actuacions derivades 

• Cost d’implementació 

• Categoria de cost: Baix (<10.000€), Mitjà (10.000€-50.000€), Alt (≥ 50.000€) 
• Co-beneficis: tipus de beneficis derivats de l’aplicació de l’actuació, més enllà de la 

disminució del risc o la millora de la resiliència del servei determinat. El llistat de co-
beneficis potencials, classificats en beneficis socials, ambientals o econòmics, prové del 
tipus potencial de co-beneficis proposats per l’agrupació C40 cities a la publicació “Co-
benefits of urban climate action: A framework for cities, C40, 2016” 

• Període d’actuació: any d’inici d’implementació i any final previst. 

• Responsabilitat: Interna (únicament de l’Ajuntament de Montmeló), Mixta (compartida 
amb alguna altra entitat) 

• Ens implicats: ens responsables de la implementació de l’actuació 

• Plans/accions/estudis relacionats amb l’actuació 

• Indicadors de seguiment: indicadors que permetin realitzar un seguiment de l’estat 
d’execució de l’actuació 

6.2. Fitxes d’actuacions 

A continuació s’adjunten les 14 fitxes d’actuacions proposades per Montmeló. Cal dir que de 
l’original de 15 mesures prioritàries 2 han estat agrupades i per això el nombre final de fitxes són 
14. Per a facilitar la seva lectura i poder diferenciar bé les diferents fitxes, s’ha introduït un salt 
de pàgina al final de cada fitxa per tal que cada nova actuació comenci en una pàgina nova. 
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ACTUACIÓ Senyalització de zones inundables  

CODI IF-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Inundacions fluvials, inundacions pluvials 

DESCRIPCIÓ Realització d’un anàlisi de les principals inundacions (tant les fluvials com les 
pluvials) per a la identificació dels punts vulnerables a senyalitzar, establint així 
els protocols d’actuació en cada cas, arribant a la prohibició d'accés en 
determinades zones quan es produeixin certs episodis.  
 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Anàlisi dels diferents plans d’inundacions de Montmeló, per a la identificació 
dels principals punts vulnerables (zones inundables, passos inferiors, 
accessos a zones inundables, etc.) 

2. Definició dels diversos llindars per a la generació de protocols d’actuació i 
alertes (a partir de certs nivells al riu, o precipitacions acumulades)  

3. Creació de protocols d’alerta associats als diversos llindars, activant així els 
equips d’intervenció municipals per a senyalitzar i actuar en cas que es 
produeixin episodis d’inundació.  

4. Implantació d’elements de seguretat a la via pública (barreres, tanques 
mòbils, etc.). 

COST  15.000 €  CATEGORIA BAIXA 

CO-BENEFICIS Econòmics Estalvi de costos 

Socials Reducció dels impactes de mortalitat 

Reducció dels impactes sobre la salut 

Reducció dels impactes sobre grups vulnerables 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2023 

RESPONSABILITAT Interna ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- DUPROCIM, 2016 
- INUNCAT 

- Pla Director de Clavegueram 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Creació del pla de senyalització: SI / NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                                                                                                                                                      

Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

   53 
 

 

ACTUACIÓ Obra de millora del clavegueram pel darrer tram del carrer Sant Crist 

CODI IP-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Inundacions pluvials, inundacions fluvials 

DESCRIPCIÓ Execució de les obres de millora del clavegueram pel darrer tram del carrer Sant 
Crist. Previ a l’execució de les obres, caldrà fer el projecte constructiu de detall 
per tal de poder pressupostar bé la segona fase.  

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Execució de l’obra de millora del clavegueram en el tram del carrer Sant 
Crist 

COST  50.000 € execució de l’obra CATEGORIA MITJÀ 

CO-BENEFICIS Econòmics Estalvi de costos 

Socials Millora dels equipaments/serveis urbans  

Reducció dels impactes sobre la salut (per contacte amb 
aigua residual) 

Ambientals Reducció de la contaminació de l’aigua 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2024 

RESPONSABILITAT Mixta ENS 
IMPLICATS 

Consorci Besòs – Tordera 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- DUPROCIM, 2016 
- Pla Director de Clavegueram 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Elaboració del projecte constructiu: SI/NO 
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ACTUACIÓ Soterrament de les futures línies aèries elèctriques 

CODI FSE-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Fallada subministrament elèctric 

DESCRIPCIÓ A partir de 2021 s’exigirà a la companyia elèctrica (ENDESA) que les noves 
línies elèctriques que s’hagin d’instal·lar al municipi de Montmeló siguin 
soterrades 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Diàleg amb ENDESA per aconseguir l’objectiu senyalat 
2. Seguiment del compliment de soterrament de les noves línies elèctriques 

COST  Cap cost derivat CATEGORIA BAIX 

CO-BENEFICIS Econòmics Reducció de les pèrdues d’energia 

Socials Millora dels serveis urbans 

Ambientals Millora de la biodiversitat i dels ecosistemes 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2024 

RESPONSABILITAT Externa ENS 
IMPLICATS 

ENDESA i Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- DUPROCIM, 2016 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Nombre de línies aèries elèctriques soterrades/any 
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ACTUACIÓ Fomentar la implementació d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 

CODI FSE-2 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Fallada subministrament elèctric  

DESCRIPCIÓ Foment de la implementació d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum 
d'energia per als equipaments públics, en especial els que donen servei en 
casos de riscos tals com pandèmia o algun altre risc que inclòs al DUPROCIM 
tals com ventades, inundacions, onada de calor, etc. Aquests equipaments 
crítics inclourien: ajuntament, residència d’avis, les escoles, policia, pavelló, etc. 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Elaboració d’un inventari dels edificis públics a considerar crítics per la seva 
funcionalitat de servei/equipament essencial en cas de riscos severs que 
poden afectar el municipi tals com pandèmies, inundacions, onades de 
calor, ventades, risc químic, etc.  

2. Licitació i execució del projecte per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als edificis anteriorment identificats entre 2021 i 2022. En 
especial a l’edifici de l’Ajuntament i pavelló municipal. 

COST  60.000 €  CATEGORIA ALT 

CO-BENEFICIS Econòmics Estalvi de costos  

Reducció de les pèrdues d’energia 

Augment del valor de les propietats 

Socials Reducció dels impactes sobre grups vulnerables 

Reducció dels impactes sobre la salut  

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2023 

RESPONSABILITAT Interna  ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- DUPROCIM, 2016 
- Pla director d’equipaments, 2009 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Nombre d’instal·lacions fotovoltaiques implementades / any 
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ACTUACIÓ Mota de protecció de l'autopista a la zona de l'ARE i Turó de la Bandera 

CODI RQT-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Risc químic transport 

DESCRIPCIÓ Tot i que la diversitat i tipologia d’accidents és molt gran i en cada cas s’ha de 
contemplar un escenari que pot tenir més o menys distància d’afectació, 
generalment es pot afirmar que un accident de mercaderies perilloses té un radi 
d’afectació de 500 metres respecte el punt de l’accident. En el cas de Montmeló, 
un informe de protecció civil d’actualització del POUM amb data d’octubre del 
2010 conclou que aquesta distància queda reduïda a 100 metres mitjançant la 
implantació de mesures preventives pel transport de mercaderies perilloses per 
l’AP-7 i eliminada la zona d’afectació per transport ferroviari de mercaderies 
perilloses gràcies al soterrament d’aquestes vies. 

En aquest sentit la present actuació pretén abordar l’execució del projecte per 
a la instal·lació d’una mota de protecció al voltant de l’autopista AP-7 i que 
protegeixi les següents zones o elements crítics identificats al DUPROCIM: 
Ronda del Turó de la Bandera, Carrer Can Tabola, Ronda del Pedregar, Escola 
Pau Casals i INS Montmeló. A part de la mota de terra, s’hauria de desenvolupar 
també una franja d'arbrat que servis com barrera, de gran amplada i densitat. 

Aquesta actuació està afectada urbanísticament i per tant es troba pendent de 
desenvolupar ARE de Can Gurgui i Turó de la Bandera. 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Desenvolupament del ARE de Can Gurgui i Turó de la Bandera  
2. Execució del projecte (ja disponible) per a la instal·lació d’una mota de 

protecció al voltant de l’autopista AP-7 per protegir la franja a 100m del risc 
químic transport. 

3. Projecte pel desenvolupament d’una franja d’arbrat al voltant d’aquesta 
mota de gran amplada i densitat. El projecte ha d’incloure un estudi de les 
espècies vegetals que més concordin amb l’ambient natural de Montmeló, 
segons s’especifica al Pla director del verd urbà elaborat al 2015. 

COST  600.000€ CATEGORIA ALT 

CO-BENEFICIS Econòmics Augment del valor de les propietats 

Socials Reducció dels impactes sobre la salut  

Ambientals Millora de la qualitat de l’aire 

Manteniment i augment de l’espai verd urbà 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2030 

RESPONSABILITAT Interna  ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- Pla Director del verd urbà, 2015 
- DUPROCIM, 2016 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Execució del projecte per la construcció de la mota de protecció: SI/NO 
- Elaboració del projecte per per la franja de vegetació: SI/NO 
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ACTUACIÓ Estudi per incrementar les zones de passeig, oci i carrils bici i donar 
continuïtat als itineraris de vianants al llarg del nucli urbà 

CODI PA-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Pandèmia (risc sanitari) 

DESCRIPCIÓ Selecció i implementació d’aquelles actuacions del Pla Director de l’espai públic 
urbà (2013) que permetin incrementar les zones de passeig, oci i carrils bici i 
donar continuïtat als itineraris de vianants al llarg del nucli urbà dotant a 
Montmeló d’espais oberts, amples i a l’aire lliure que s’han demostrat que són 
tant necessaris en episodis de pandèmia. Les actuacions resultants haurien 
d’intentar incloure, en aquests nous espais, nous elements de verd urbà 
(d’acord al Pla Director del verd urbà de 2015) per així potenciar alhora altres 
beneficis sobre la salut de les persones i el medi ambient. Les actuacions 
resultants també haurien d’estar alineades amb el Pla de mobilitat urbana. 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Selecció d’aquelles actuacions del Pla Director de l’espai públic de 
Montmeló que permetin incrementar les zones de passeig, oci i carrils bici 
i donar continuïtat als itineraris de vianants al llarg del nucli urbà per tal de 
dotar Montmeló d’espais oberts, amples i a l’aire lliure. En la mesura del 
possible aquests espais també haurien d’incrementar el seu verd urbà. 

2. Licitació i execució de les actuacions seleccionades 

COST  Aquesta actuació no 
s’ha valorat perquè el 
seu cost ja està inclòs 
en l’execució del Pla 
Director de l’espai 
públic urbà 

CATEGORIA ALT 

CO-BENEFICIS Econòmics Augment del valor de les propietats 

Socials Reducció d’impactes sobre la salut 

Millora dels equipaments/serveis urbans 

Reducció dels impactes sobre els grups vulnerables  

Ambientals Millora de la qualitat de l’aire 

Manteniment i augment de l’espai verd urbà 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2030 

RESPONSABILITAT Interna  ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- Pla Director de l’espai públic de Montmeló, 2013 
- Pla Director del verd urbà, 2015 
- DUPROCIM, 2016 

- Pla de mobilitat urbana, 2011 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT - Nombre d’actuacions executades/any 
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ACTUACIÓ Increment d’espais d’ombra a la ciutat 

CODI OC-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

TRA-1 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Onades de calor 

Contaminació atmosfèrica 

DESCRIPCIÓ Estudi que permeti identificar espais potencials de la ciutat on incrementar 
l’ombra urbana que representi un refugi pels dies de calor intensa. L’estudi 
haurà d’identificar, per una banda, aquells espais públics de la ciutat on afegir 
diferents dispositius (tendals, lones, etc.) que creïn espais d’ombra a places, 
zones de joc infantil, etc. i per altra banda, incrementar el verd urbà, generador 
d’ombra natural a les zones amb més dèficit (parcs i via pública) mitjançant la 
plantació de nou arbrat i/o pèrgoles vegetals. Han de ser elements que generin 
el mínim impacte paisatgístic i ambiental i que requereixin poc manteniment. 
S’ubicarien en punts estratègics o als parcs més concorreguts i han d’anar 
acompanyats de bancs per poder seure i descansar. 

Un dels espais que segur s’hauria de dotar de més ombra és la zona de la llosa 
del ferrocarril per tant aquest espai haurà de ser estudiat amb més detall. 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Inventari d’espais públics que requereixen d’elements d’ombra: per estar 
molt exposats al sol i altes temperatures i per ser espais de forta 
concurrència 

2. Inventari de dispositius d’ombra a instal·lar: tendals, lones, etc. 
3. Inventari de carrers i parcs amb dèficit d’ombra natural  
4. Definició dels elements d’ombra natural a implementar a la ciutat d’acord 

amb el Pla Director del Verd Urbà desenvolupat al 2015: inclou la definició 
de les espècies vegetals que puguin ser plantades als espais identificats 
prèviament i que compleixin els requeriments d’espècies vegetals 
(frondoses i generadores d’ombra, autòctones i de baix manteniment de rec 
i poda) i un pla de manteniment detallat per aquests espais verds nous. 

5. Càlcul pressupostari per la partida d’elements artificials 
6. Càlcul pressupostari per la partida d’elements d’ombra per la llosa del 

ferrocarril  
7. Càlcul pressupostari per la partida d’elements naturals 

COST  -15.000€ (inventari i partida aproximada per 
elements d’ombra artificials) 

-25.000€ (partida estimada per l’increment de 
l’espai d’ombra a la llosa del ferrocarril) 

-15.000€ (projecte per a l’increment del verd 
urbà en els espais identificats) 

No valorat pressupost d’actuacions derivades 
del projecte de verd urbà. 

CATEGORIA MITJÀ 

CO-BENEFICIS Econòmics Creació d’ocupació 

Socials Reducció dels impactes sobre la salut 

Millora dels equipaments/serveis urbans 

Reducció dels impactes sobre grups vulnerables 

Ambientals Millora de la qualitat de l’aire 
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Millora de la biodiversitat i ecosistemes 

Manteniment i augment de l’espai verd urbà 

Increment dels serveis ecosistèmics 

Control de l’erosió 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2023 ANY FINAL 2025 

RESPONSABILITAT Interna  ENS IMPLICATS Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- Pla Director del verd urbà, 2015 
- Pla Director de l’espai públic de Montmeló, 2013 
- DUPROCIM, 2016 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Nombre de nous espais d’ombra artificials creats / any 
- Nombre de nous espais d’ombra naturals creats / any 
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ACTUACIÓ Projecte per a la implantació d'una nova estació de la R3 al Circuit de 
Catalunya per alleugerir la pressió sobre la R2 

CODI CP-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Concentració de persones 

DESCRIPCIÓ Existeix ja un projecte per al desdoblament de la línia R3 (L’Hospitalet de 
Llobregat-Puigcerdà) entre les estacions de Parets i la Garriga preveu una 
adaptació dels pendents de les vies per generar un espai de 300 metres de llarg 
que permeti construir, en un futur, una nova estació entre el cementiri i el Circuit 
de Catalunya. El pla de duplicació de la via i de l’electrificació actualment està 
enfocat a preparar el terreny, però no inclou la construcció de l’edifici de 
l’estació. L’objectiu d’aquesta actuació és per tant fomentar el desenvolupament 
del projecte per a la construcció de l’edifici de l’estació.  

A l’estació de Montmeló Nord a part de la línia R3 hi ha previst que i parin també 
els trens de la futura línia Orbital Ferroviària (projecte ferroviari definit pel Pla 
d’infraestructures de Catalunya pel 2026 que uneix Mataró i Vilanova i la Geltrú 
per l’interior, sense passar per Barcelona). 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Elaboració d’un projecte per a la construcció de l’edifici de la nova estació 
de la línia R3 entre el cementiri i el Circuit de Catalunya. 

COST  30.000€ (només projecte) CATEGORIA MITJÀ 

CO-BENEFICIS Econòmics Estalvi de costos 

Socials Reducció d’impactes sobre la salut 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2023 ANY FINAL 2024 

RESPONSABILITAT Externa ENS IMPLICATS ADIF 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- Projecte per al desdoblament de la línia R3 (L’Hospitalet de Llobregat-
Puigcerdà) entre les estacions de Parets i la Garriga, Adif. 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Execució del projecte per a la construcció de l’estació Montmeló Nord: 
SI/NO 
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ACTUACIÓ Pla per a la substitució de les canonades de fibrociment vulnerables al 
trencament 

CODI DA-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Trencament canonada distribució aigua, sequera 

DESCRIPCIÓ Renovació de les canonades més antigues de la xarxa de distribució d’aigua, 
en especial de les de fibrociment (12 Km), creant un Pla de Renovació de la 
Xarxa d’Abastament. Execució de les renovacions de forma parcial i 
progressiva, seguint l’ordre de prioritats definit en el pla.  

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Actualització de l’inventari detallat de la xarxa de distribució d’aigua (del Pla 
Director del 2012), per tal d’identificar els principals trams a renovar. 
Aquesta actualització ja ha estat sol·licitada a la Diputació de Barcelona. 

2. Creació del Pla de Renovació de la Xarxa d’Aigua Potable assignant 
diferents prioritats a l’hora de renovar els trams de canonades 

3. Execució de les actuacions del pla del forma parcial i progressiva seguint 
l’ordre de prioritats del pla 

COST  6.000 € per la 
creació del pla. El 
cost de la seva 
execució dependrà 
dels Km de xarxa a 
renovar 

CATEGORIA BAIX 

CO-BENEFICIS Econòmics Estalvi de costos 

Increment de la productivitat laboral 

Possible reducció de preus 

Socials Millora dels equipaments/serveis urbans 

Ambientals Millora de la quantitat d’aigua 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2030 

RESPONSABILITAT Interna ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- Pla Director d’Aigua Potable del municipi de Montmeló, 2012 

- DUPROCIM, 2016 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Creació del Pla de Renovació de la Xarxa d’Abastament: SI/NO 
- Percentatge de Km del Pla pendents de renovar 
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ACTUACIÓ Pla de divulgació i conscienciació per a la reducció de residus en origen 

CODI RR-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

CI-1 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Vaga servei de recollida de residus 

DESCRIPCIÓ Pla de comunicació per a la divulgació i conscienciació de la ciutadania per a la 
reducció de generació de residus.  

ACTUACIONS 
DERIVADES 

Disseny d’una campanya de comunicació i divulgació que inclou: 

1. Identificació dels canals de comunicació disponible: xarxes socials, web 
Ajuntament, bans municipals, porta a porta, etc. 

2. Designació d’un equip de treball encarregat de: 

• Realitzar les campanyes, en especial la porta a porta 

• Definir els missatges a mostrar (propis, de la Generalitat, etc.) 

• Definir per quin canal(s) es mostra cada missatge 

• Fer seguiment de l’eficàcia d’aquests missatges 
3. Definició d’una metodologia per a l’avaluació de la recepció i eficiència 

d’aquests missatges: enquestes telefòniques, indicadors de compliment de 
les mesures i altres indicadors de seguiment (anàlisi dels volums de residus 
generats abans i després de l’enviament dels missatges) 

4. Adaptar els canals i missatges en funció dels resultats de la campanya de 
seguiment. 

COST  5.000€ CATEGORIA BAIX 

CO-BENEFICIS Econòmics Estalvi de costos 

Possible reducció de preus 

Socials Millora dels equipaments/serveis urbans 

Ambientals Reducció dels impactes ambientals mitjançant la 
consciència comunitària 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2023 

RESPONSABILITAT Mixta ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

Consorci de residus del Vallès Oriental 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Creació del pla de comunicació: SI/NO 
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ACTUACIÓ Pla per a la conscienciació ciutadana en temes d'educació ambiental i 
civisme 

CODI CI-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

RR-1 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Actuació transversal 

DESCRIPCIÓ Pla de comunicació per a la divulgació i conscienciació de la ciutadania amb 
temes d’educació ambiental i civisme. Inclusió de tallers de formació de forma 
periòdica per a diferents tipus de públic.  

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Identificació dels canals de comunicació disponible: xarxes socials, web 
Ajuntament, bans municipals, porta a porta, etc. 

2. Designació d’un equip de treball encarregat de: 
a. Definir els missatges a mostrar (propis, de la Generalitat, etc.) 
b. Definir per quin canal(s) es mostra cada missatge 
c. Fer seguiment de l’eficàcia d’aquests missatges 

3. Definició d’una metodologia per a l’avaluació de la recepció i eficiència 
d’aquests missatges: enquestes telefòniques, indicadors de compliment de 
les mesures i altres indicadors de seguiment  

4. Definició de tallers de formació a realitzar de forma periòdica per a diferents 
col·lectius (infants, gent gran, etc.) 

5. Adaptar els canals, missatges i tallers en funció dels resultats de la 
campanya de seguiment. 

COST  5.000€ per a la 
creació del pla 

20.000€ / any per a 
la contractació d’un 
formador per a 
impartir els cursos 

CATEGORIA MITJÀ 

CO-BENEFICIS Econòmics Creació d’ocupació 

Socials Inclusió social 

Ambientals Reducció dels impactes ambientals mitjançant la 
consciència comunitària 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2025 

RESPONSABILITAT Interna ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Creació del pla de comunicació: SI/NO 
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ACTUACIÓ Sistema d'avís ràpid a escoles  

CODI CE-1 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

TRA-3 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Actuació transversal 

DESCRIPCIÓ Creació d’un sistema d’avís ràpid per a escoles, en cas que es produeixin riscos 
de qualsevol tipus com nevades, vent, pluja, confinament per risc químic, etc. 
alineat amb el PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) definit al 
DUPROCIM. 

Disseny d’un protocol que permeti tipificar els avisos de manera que les 
consergeries de les escoles puguin rebre lo notificació el més ràpid possible.  

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Inventari d’escoles i altres equipaments que potencialment poden veure’s 
afectats per certs riscos amb poblacions vulnerables. 

2. Inventari d’esdeveniments que potencialment poden presentar riscos als 
diversos equipaments. 

3. Definició d’un protocol d’avisos, establint els diversos llindars que impliquin 
la generació d’avisos, així com els diversos missatges a transmetre (alerta, 
confinament, evacuació, etc.). 

4. Creació d’un sistema automàtic d’alerta, que enviï per diversos canals 
(mail, SMS i telèfon) avisos a les persones responsables dels diversos 
equipaments.  

COST  -5.000€ (només inventari i protocol) 

-20.000€ (creació d’un sistema d’alerta 
automàtic) 

CATEGORIA MITJÀ 

CO-BENEFICIS Econòmics Estalvi de costos 

Socials Reducció dels impactes de mortalitat 

Reducció d’impactes sobre la salut 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2022 

RESPONSABILITAT Interna  ENS IMPLICATS Ajuntament de Montmeló  

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- DUPROCIM, 2016 
- Pla Director d’Equipaments de Montmeló, 2009 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Creació inventari: SI/NO 
- Creació protocol: SI/NO 
- Creació sistema d’alerta: SI/NO 
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ACTUACIÓ Implementar el Pla del Verd Urbà  

CODI TRA-1 RELACIÓ AMB 
ALTRES 
ACTUACIONS 

OC-1 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Actuació transversal 

DESCRIPCIÓ Per a la implementació del Pla director del Verd Urbà de Montmeló elaborat l’any 
2015, primer caldria fer una actualització del pla original. Un cop actualitzat el 
pla, caldria passar a la execució parcial i progressiva de les distintes mesures 
del pla, per tal d’incrementar les zones verdes del municipi i la plantació 
d'espècies vegetals. En especial, caldria prioritzar la implementació que segueix 
pendent, relacionada amb les inversions en reg automàtic i renovació d'arbrat. 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

3. Actualització del Pla de 2015, en especial per a identificar les principals 
accions pendents d’implementar 

4. Definició de noves mesures a implementar, seguint un ordre de prioritats 
segons la seva importància 

5. Execució de les actuacions del pla de forma parcial i progressiva seguint 
l’ordre de prioritats del pla, posant especial èmfasi en les inversions en reg 
automàtic i renovació d’arbrat 

COST  5.000€ actualització del pla 

247.224€ reg automàtic 

130.710€ renovació d'arbrat  

CATEGORIA ALT 

CO-BENEFICIS Socials Reducció dels impactes sobre la salut 

Millora dels equipaments/serveis urbans 

Ambientals Millora de la biodiversitat i dels ecosistemes 

Manteniment i augment de l’espai verd urbà 

Increment dels serveis ecosistèmics 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2030 

RESPONSABILITAT Interna  ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- Pla director del Verd Urbà de Montmeló, 2015 
- DUPROCIM, 2016 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Actualització del Pla: SI / NO 
- Nombre d’actuacions derivades del pla director implementades / any 
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ACTUACIÓ Taula operativa de resiliència urbana 

CODI TRA-3 RELACIÓ AMB ALTRES 
ACTUACIONS 

CE-1 

RISC 
REDUÏT/EVITAT 

Actuació transversal 

DESCRIPCIÓ Construcció d’una taula operativa de la resiliència urbana amb participació dels 
principals agents responsables dels serveis més vulnerables en pro de l'eficàcia, 
seguiment i actualització del Pla de Resiliència Urbana de Montmeló. 
Designació d’un responsable de resiliència dins de l’estructura municipal, per 
liderar el procés, organitzar les reunions periòdiques, fer seguiment de les 
actuacions del PRU i dinamitzar les activitats a realitzar. 

ACTUACIONS 
DERIVADES 

1. Designació d’un responsable de resiliència urbana dins de l’estructura de 
l’Ajuntament, que serà qui lideri el procés i es dediqui a monitoritzat l’estat 
de les actuacions d’aquest PRU 

2. Identificació dels principals actors a tenir en compte en les taules de 
resiliència, tant a nivell municipal com a nivell d’operadores privades de 
serveis urbans  

3. Preparació d’un calendari ordinari de taules de resiliència, per a la posada 
en comú dels avanços de les actuacions del PRU, actualització dels 
indicadors seleccionats, identificació de noves necessitats a incorporar, i 
altres temes transversals 

4. Preparació de taules de resiliència extraordinàries segons els riscos 
existents, per tal d’actuar de forma ràpida quan situacions excepcionals ho 
requereixin 

 

COST  40.000 € / any CATEGORIA MITJÀ 

CO-BENEFICIS Econòmics Estalvi de costos 

Creació d’ocupació 

Increment de la productivitat laboral 

Socials Reduir l’efecte sobre la mortalitat 

Reduir els efectes sobre la salut 

Realçar el Servei Públic 

Reduir l’impacte sobre el grup més vulnerable 

Inclusió social 

PERÍODE 
ACTUACIÓ 

ANY INICI 2021 ANY FINAL 2030 

RESPONSABILITAT Interna ENS 
IMPLICATS 

Ajuntament de Montmeló 

PLANS/ACCIONS/ 
ESTUDIS 
RELACIONATS 

- DUPROCIM, 2016 
 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

- Creació de les taules de resiliència: SI/NO 
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6.3. Pressupost 

A continuació, es pot veure el pressupost total per a la implementació d’aquest Pla de Resiliència 
Urbana de Montmeló, separant els diversos costos per àmbits, i considerant també en els casos 
que aplica, si existeix una despesa recurrent (cost per any associat a nou personal municipal). 
Cal recordar que les actuacions valorades i incloses en aquesta taula resum són tan sols aquelles 
que l’ajuntament ha categoritzat amb prioritat alta. 
 

ÀMBIT COST FIX COST RECURRENT COST TOTAL 

CENTRES EDUCATIUS 25.000 €  25.000 € 

CIUTADANIA 5.000 € 20.000 € / any 25.000 € 

CONCENTRACIÓ DE PERSONES 30.000 €  30.000 € 

DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 6.000 €  6.000 € 

FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 60.000 €  60.000 € 

INUNDACIONS FLUVIALS 15.000 €  15.000 € 

INUNDACIONS PLUVIALS 50.000 €  50.000 € 

ONADA DE CALOR 55.000 €  55.000 € 

RECOLLIDA DE RESIDUS 5.000 €  5.000 € 

RISC QUÍMIC TRANSPORT 600.000 €  600.000 € 

TRANSVERSAL 382.934 € 40.000 € / any 422.934 € 

TOTAL 1.233.934 € 60.000 € / any 1.293.934 € 
  

Figura 39 Resum de pressupost d’implementació del Pla de Resiliència Urbana de Montmeló 
 
Tot i que la xifra a priori pot semblar força gran, el 80% d’aquests despeses es deuen a dos grans 
actuacions, la RQT-1 (valorada en uns 600.000€), relacionada amb la construcció de la mota de 
protecció de l’autopista, i la TRA-1 (valorada en gairebé 400.000€), relacionada amb 
l’actualització i execució del Pla del Verd Urbà. Degut a que aquesta darrera actuació incorpora 
els pressupostos per a l’execució de les diferents obres relacionades amb el reg automàtic i els 
canvis en l’arbrat, les xifres són força majors a la resta d’actuacions.  
 
Per tant, si no es tenen en compte aquestes dues actuacions, les 13 restants suposen un 
pressupost de 251.000 € amb un cost recurrent de 60.000 € / any.  
 
Val a dir que els pressupostos d’aquestes actuacions, tal i com es pot veure en les diferents 
fitxes, sovint són de caràcter molt divers. Inclouen des de la redacció d’estudis senzills (com la 
creació de protocols d’actuació), fins a desenvolupaments de sistemes d’avisos o projectes 
constructius. Els diversos preus que hi apareixen són aproximats, i sempre que s’ha previst que 
es requereix d’una inversió considerable, prèviament caldria fer un estudi detallat per a tenir més 
clar què cal fer i com obtenir-ne el millor rati cost benefici.  
 
Finalment, cal remarcar que l’actuació PA-1, relacionada amb l’estudi per incrementar les zones 
de passeig, oci i carrils bicis no ha estat valorada ja que ja existeix una valoració detallada, per 
actuacions concretes relacionades, dins el Pla Director de l’Espai Públic de Montmeló. 

6.4. Cronograma 

 
Tenint en compte els diversos anys d’inici i final de cadascuna de les actuacions, s’ha preparat 
el següent cronograma, que diferencia per colors les diverses actuacions de cada àmbit. 
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S’ha considerat com a data d’inici de la major part de mesures l’any 2021, mentre que la data 
final del pla s’ha determinat com el 2030. Tot i això, com es pot veure a continuació, la majoria 
de les actuacions són de durada curta o molt curta (menors de 1 any), doncs es tracta d’estudis 
preliminars o actuacions força senzilles que no requereixen de molt més temps. 
 
Les úniques mesures que s’allarguen més en el temps, fins al 2030, són les relacionades amb 
l’execució d’obres (DA-1 i TRA-1) i les taules de resiliència (TRA-2), per tal de fer de la gestió de 
la resiliència urbana un procés de millora continua durant tota la execució d’aquest pla. 
 

 
 

Figura 40 Cronograma d’implementació de les actuacions derivades del PRU de Montmeló 
 

7. Referències 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

IF-1 Senyalització de zones inundables i prohibició d'accés 

en episodis INUNCAT

IP-1 Obra de millora del clavegueram pel darrer tram (San 

Crist)

FS-1 Soterrament de línies aèries

FS-2 Fomentar la implementació d'instal·lacions 

fotovoltàiques d'autoconsum amb emmagatzematge 

RQT-1 Mota de protecció de l'autopista a la zona de l'ARE i 

Turó de la Bandera

PA-1 Estudi per incrementar les zones de passeig, oci i 

carrils bici i donar continuïtat als itinerars de vianants al 

OC-1 Increment d'espais d'ombra a la ciutat

CP-1 Projecte per a la implantació d'una nova estació de la 

R3 al Circuit de Catalunya per alleugerir la pressió sobre la 

DA-1 Pla per a la substitució de les canonades de 

fibrociment vulnerables al trencament

RR-1 Pla de divulgació i conscienciació per a la reducció de 

residus en origen

CI-1 Pla per a la conscienciació ciutadana en temes 

d'educació ambiental i civisme

CE-1 Sistema d'avís ràpid a escoles per diversos riscos

TRA-1 Redactar i/o implementar un pla del verd urbà que 

permeti millorar i incrementar les zones verdes del 

TRA-3 Taula operativa de resiliència urbana
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DOCUMENT IDENTIFICADORES

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Rosa March Escué, secretària de l'Ajuntament de Montmeló 
 
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 d'abril de 2021, va adoptar entre altres, 
l'acord que literalment transcrit diu: 
 
La resiliència urbana és la capacitat de les àrees urbanes per treballar amb una 

visió sistèmica per tal d'afrontar, recuperar-se i millorar l'eficiència de la seva 

resposta davant impactes d'origen natural, humà o tecnològic. 

 

L'Ajuntament va sol·licitar el recurs del Catàleg de Serveis de la Diputació de 

Barcelona, Pla de resiliència dels serveis urbans i les infraestructures. Aquest 

recurs té per objectiu la realització d'un pla de resiliència urbana centrat en 

l'estudi dels serveis i infraestructures urbanes. El pla proposarà un sistema de 

seguiment de la resiliència amb l'objectiu, entre d'altres, de reduir els costos 

derivats dels impactes i identificar diferents mesures i actuacions relacionades amb 

inversions i/o models de gestió. 

 

Per encàrrec de la Diputació, l'empresa AQUATEC ha estat realitzant l'anàlisi de la 

resiliència urbana de Montmeló mitjançant un diagnòstic, per poder desenvolupar un 

Pla d’Acció de Resiliència (PAR), que té com a objectiu últim proporcionar unes 

pautes per prioritzar inversions per assolir els objectius de la resiliència. 

D’aquesta manera, el PAR esdevé una eina de gestió municipal per a la millora dels 

serveis i infraestructures. 

 

L’objecte del treball d'AQUATEC ha estat la redacció del Pla de Resiliència Urbana 

(PRU) del municipi de Montmeló per tal de millorar la seva eficiència en la resposta 

a impactes d’origen natural, humà o tecnològic. Dins aquest pla de resiliència 

s’analitza de forma holística el conjunt de serveis i infraestructures més rellevants 

així com les seves interdependències per tal de realitzar una diagnosi del municipi 

des del punt de vista resilient. Aquesta diagnosi permetrà identificar les principals 

vulnerabilitats davant diferents impactes, no només en el moment inicial del fenomen, 

sinó també estudiant els impactes colaterals generats, els anomenats efectes en 

cascada, una propagació dels impactes a través de les interdependències definides. De 

la mateixa manera, la diagnosi de resiliència permetrà disposar de pautes per 

prioritzar inversions per assolir els objectius de resiliència urbana. 

 

El Pla de Resiliència Urbana és doncs una eina de gestió municipal per a la millora 

dels serveis i infraestructures que beneficiarà tant al propi Ajuntament com a la 

ciutadania, als béns materials del municipi i a la seva activitat econòmica. 

 

Per tot l'exposat, vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General, 

l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents 

 

A C O R D S: 

 

Primer.- APROVAR el Pla de Resiliència Urbana de Montmeló, eina de gestió municipal 

per a la millora dels serveis i infraestructures que beneficiarà tant al propi 

Ajuntament com a la ciutadania, als béns materials del municipi i a la seva activitat 

econòmica. Aquest document ha estat redactat per l'empresa Aquatec i compta amb el 

suport de la Diputació de Barcelona. 

 

Segon.- En compliment del tràmit de transparència i informació pública, un cop 

aprovat el Pla es podrà consultar a la web municipal, www.montmelo.cat, dins 

l'apartat Plans i Projectes de la pestanya L'Ajuntament. 

 

I perquè així consti expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde. 
 
Vist i plau 
L'alcalde 
Pere Rodríguez Rodríguez 
(signat electrònicament)) 
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