
 

 

 
 
 

pàg. 1 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 
Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

URGENCIA.  Moció de recolzament  a la sol·licitud de l'Ajuntament d'Alzira  de declaració 

de Zona Afectada Greument per una Emergència de Protecció Civil. 

 

Recolzament a la sol·lictud efectuada per l'Ajuntament d'Alzira que tot seguit es 

transcriu: 

 
"Els fets catastròfics esdevinguts en aquest municipi com a conseqüència de les 
pluges torrencials dels dies 15 i 16 de novembre de 2018, especialment en la matinada 
del dia 16, van produir quantiosos danys en habitatge, garatges, comerç, vehicles, 
explotacions agrícoles, edificis públics, infraestructures municipals urbanes i rústiques, 
etc., tal com a continuació s’exposa. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La causa dels indicats fets té el seu origen en la situació sinòptica dels indicats dies 15 
i 16 de novembre de 2018 que va vindre definida per la presència d'aire fred en les 
capes mitjanes i altes de l'atmosfera sobre la Península Ibèrica. Aquest aire fred en 
altura sobre la vertical de la nostra Comunitat, combinat amb l'entrada de vents de 
gran recorregut marítim que ens enviava un potent anticicló situat en el nord d'Europa i 
que van arribar carregats de moltíssima humitat al nostre territori, van afavorir la 
formació d'un sistema convectiu a les nostres comarques que va descarregar 
precipitacions persistents, amb intensitat torrencial i acompanyades d'abundant aparell 
elèctric. 
 
Quant a les precipitacions en la localitat d'Alzira, l'estació meteorològica municipal va 
registrar el divendres 16 una intensitat de pluja torrencial de 10,6 l/m2 acumulats en 
tan sols 10 minuts (intensitat que en ser extrapolada a 1 hora equivaldria a 63,61 m2), i 
un acumulat de pluja en 1 hora de 48,2 l/m2, com s'acredita mitjançant informe 
meteorològic rebut el dia 20 de novembre de 2018 i que obra en l'expedient. 
 
En concret, en la matinada del dia 16 de novembre, i després d'un dia de contínues 
pluges, es van desencadenar precipitacions persistents amb intensitat torrencial, 
arribant a aconseguir un total de 224 l/m2 de precipitació acumulada en l'episodi. 
 
La conca situada a l'est d'Alzira, de la qual recullen les seues aigües els barrancs 
Respirall, Fosc, García María i Arena, té una superfície aproximada de 2 km2, la qual 
cosa es tradueix en aproximadament uns 500 milions de litres d'aigua de pluja. 
 
La forta intensitat de les pluges no va permetre que gran part de l'aigua fóra embeguda 
pel terreny i es va precipitar pels barrancs fins al camí de Pescadors. La velocitat de 
l'aigua i la irregularitat de pendents en el camí de Pescadors va fer, en un primer 
moment, que els barrancs Respirall i Fosc inundaren la ciutat en els barris de 
l’Alquenència i Venècia, mentre que l'aigua aportada pels barrancs García María i 
Arena s'acumulava en el canal de les obres encara incompletes, que té com a fi evitar 
inundacions en el barri de Les Basses. Quan el canal va acumular uns 20 milions de 
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litres d'aigua, no va poder desaiguar com ho hauria fet conclosa l'obra, es va inundar la 
zona de Les Basses. 
 
El desastrós episodi ha posat en evidència la funcionalitat i, per tant, la necessitat de 
concloure les obres del Canal Interceptor per a millora del Drenatge urbà de la zona de 
Les Basses, la necessitat d'executar una segona fase del Canal que capte l'aigua dels 
barrancs Respirall, Fosc, García María i Arena directament i no a través del camí de 
Pescadors i l'estudi i execució de l'ampliació del barranc de la Casella. 
 
En una primera estimació aproximada dels calamitosos efectes d'aquest temporal, 
s'observa, segons els informes elaborats pels Serveis Tècnics Municipals, que existeix 
un total de 698 habitatges, 806 garatges i 278 comerços, un nombre ingent de 
vehicles, quatre importants edificis públics, diversos parcs i places i infraestructures 
urbanes, sinistrats en el seu conjunt per la pròpia inundació. Tot això amb 
independència d'altres edificis i infraestructures municipals seriosament danyats que 
encara sense afectar-los la inundació derivada dels barrancs, han patit quantiosos 
danys a causa de les indicades pluges torrencials, com puguen ser les diverses 
dependències municipals amb destinació a oficines, Museu i d'altres edificacions 
d'índole històrica o cultural, equipament informàtic, Biblioteca Municipal, Casa de la 
Cultura, centres educatius, instal·lacions esportives, sectors d'enllumenat públic, etc. 
 
Davant la magnitud dels indicats fets catastròfics i una vegada finalitzada la resposta 
immediata a l'emergència, procedeix adoptar les mesures de recuperació que 
s'apliquen en concepte d'ajuda per al restabliment de la normalitat en les àrees 
afectades per les pluges torrencials esdevingudes i per a evitar que en endavant no es 
repetisquen episodis d'aquesta magnitud mitjançant la construcció de les 
infraestructures hidràuliques necessàries que impedisquen, o com menys atenuen, els 
efectes d'aquests sinistres devastadors, de tan profund calat i catastròfiques 
repercussions. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 23 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, 
regula el procediment de declaració de Zona Afectada Greument per una Emergència 
de Protecció Civil, que s'efectuarà, si escau, per acord del Consejo de Ministros, a 
proposta dels Ministres d'Hisenda i Administracions Públiques i de l'Interior. Aquesta 
declaració, tal com contempla l'indicat precepte, pot ser sol·licitada també pel propi 
Ajuntament interessat. 
 
A l'efecte de tal declaració es valora que s'hagen produït danys materials derivats d'un 
sinistre que pertorbe greument les condicions de vida d'una població en una àrea 
determinada, requisits aquests que concorren plenament en els fets esdevinguts en 
aquest municipi com a conseqüència de les indicades pluges torrencials, per la qual 
cosa procedeix, a l'empara de l'esmentada legislació invocada en matèria de Protecció 
Civil, formular la corresponent sol·licitud de declaració de Zona Afectada Greument per 
una Emergència de Protecció Civil, a fi de pal·liar els danys patits per tan lamentable 
sinistre. 
 
En base a la qual cosa, per aquesta Alcaldia es formula la següent PROPOSTA: 
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Primer. Sol·licitar del Consejo de Ministros la declaració de Zona Afectada Greument 
per una Emergència de Protecció Civil davant els fets catastròfics esdevinguts en 
aquest municipi com a conseqüència de les pluges torrencials patides entre els dies 15 
i 16 de novembre de 2018, sobre la base dels fets i fonaments de dret precedentment 
relacionats. 
 
Segon. Sol·licitar, aixi mateix, de la Delegació del Govern que es duguen a terme els 
tràmits legalment previstos amb els informes escaients, a fi d’obtindre la referida 
declaració. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde-President tan àmpliament com en dret procedisca, per a 
dur a terme quants tràmits i gestions siguen necessaris a fi d'obtindre la referida 
resolució del Consejo de Ministros interessada. 
 


