




















Informe de valoració del Pla d'Ordenació Urbanlstica Municipal de les Borges Blanques (Les Garrigues) 

.2 Analisi de la documentació 

En !'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), inclós en la documentació del POUM, es fa menció 

del risc srsmic (obtingut del SISMICAT) de manera superficial. En aquesta documentació del 

POUM no es presenta informació sobre la resta de fenómens susceptibles d'esdevenir un risc 

geológic, ésa dir despreniments, esllavissades, fluxos torrencials i esfondraments. 

:~ Conciusions 

Segons s'estableix en els articles 69.2 i 72.1 del Decret 30512006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 

el Reglament de la Llei d'urbanisme, en la redacció de la memória del POUM s'haura d'incloure 

informació i planols d'informació d'arees vulnerables per l'existéncia de riscos naturals i geológics. 

Els riscos geológics especlfics a estudiar són: 

o Despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques) 

o Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sóls o roques, 

reptacions) 

o Fluxos torrencials (corrents d'arrossegalls) 

o Esfondraments (subsidéncies, col·lapses) 

o Sismicitat (ja inclós parcialment en !'ISA) 

Tenint en compte la valoració realitzada en el punt anterior i per tal de donar compliment al marc 

legal de referéncia, és necessaria la realització d'un Estudi d'ldentificació deis Riscos Geológics 

(EIRG) en l'ambit del POUM de les Borges Blanques. 

En aquest sentit, I'ICGC ha elaborat el document "Criteris basics per a la realització de I'Estudi 

d'ldentificació de Riscos Geológics (EIRG)", com a eina de suport per una avaluació preliminar de 

la perillositat geológica natural de les arees urbanas, urbanitzables i altres arees que siguin 

susceptibles d'urbanització, edificació o pública concurréncia. Aquest document es pot obtenir a 

través de la web de I'ICGC: http://www.igc.caVweb/caligc_suport_legal.html. 

La informació sobre riscos geológics a incloure en la memória del POUM ha de ser una slntesi de 

les descripcions, conclusions i recomanacions exposades en aquest estudi de riscos geológics, 

que caldra annexar en la seva totalitat 

En cas que l'analisi deis riscos geológics determini zones afectadas per un risc geológic (zones 

amb susceptibilitat), que coincideixin amb zones on ja existeixi o estigui prevista una actuació 

urbanística, o siguin zones de pública concurréncia, caldrá la realització d'un estudi de detall que 




