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1 Antecedents 
Albert Texidor d’ACTIO es posa en contacte amb Vicente Medina per a sol·licitar una anàlisi 

hidràulica dels resultats d’inundabilitat existents per al Riu Muga al seu pas per Peralada. 

Aquest resultats formen part, en el seu desenvolupament i actualització, de les competències 

de l’Agencia Catalana de l’Aigua (A.C.A.). 

L’anàlisi sol·licitada incorpora una topografia de detall que s’ha realitzat per a avaluar la 

validesa dels resultats en uns punts molt concrets del territori, la modificació dels quals es 

prou petita per a no justificar una modelització addicional a la existent. 

2 Introducció 
La zonificació a l’àmbit de La Muga segons el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU) i el 

Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) es basa en la interpretació dels resultats 

obtinguts en la Planificació d’Espais Fluvials (P.E.F.) de La Muga. 

Aquest estudi incloïa la creació d’un model hidràulic de l’àmbit fluvial del riu. En aquest cas 

particular es va fer ús del model SOBEK. Aquest punt és important per entendre l’abast i 

precisió en els resultats. 

El model SOBEK desenvolupat per Deltares és capaç de calcular inundacions en grans àrees 

planes, com correspon a un desenvolupament dut a terme als Països Baixos. Per tant és, a 

priori, l’adient per a La Muga en la zona en estudi. 

SOBEK combina l’ús d’un model 1D per a les lleres amb un 2D per a les planes, amb 

solapament entre ambdós. Els detalls de l’acoblament, la validació i els esquemes numèrics 

són una incògnita, possiblement per pràctiques de confidencialitat de Deltares. Tot i això és 

comunament acceptat com a eina de modelació adequada. 

Aquesta aproximació de combinar dos models solapats per a rius amb planes d’inundació ha 

quedat obsoleta, la pròpia Deltares s’ha decantat per l’ús d’una malla no estructurada, 

substituint en l’actualitat a SOBEK per altres models.  

La modelació de grans àrees és molt exigent en quant a recursos computacionals, 

probablement per això el P.E.F. de La Muga es va fer amb una malla de càlcul de 25x25 metres 

(625 m2 per cel·la). Aquesta baixa resolució de la malla dona lloc a imprecisions com la que 

motiva aquesta nota tècnica. 

La informació de partida per a la elaboració dels P.E.F. era la malla topogràfica (MDT) de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC, en aquella època ICC). Aquesta malla tenia 

una resolució de 1x1 m, per tant extremadament detallada, com corresponia a un estudi de 

l’abast d’un P.E.F. La malla s’havia obtingut a partir d’un vol LIDAR d’alta resolució. 

La transformació d’un LIDAR a un MDT de 25x25 té dos passos seqüencials. En un primer es fa 

una classificació en 8 categories del LIDAR en funció de si es tracta de terreny, edificis, 

vegetació... Com que el producte final correspon a un MDT (Model Digital del Terreny) i no a 
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un MDE (Model Digital d’Elevacions) es descarten totes les dades no pertanyents al terreny. 

Per tant, ja inicialment, si la classificació ha estat correcta, els murs i altres construccions no 

han d’aparèixer. 

És responsabilitat del model i del modelador hidràulic introduir com a estructures hidràuliques 

tots els elements topogràfics que no formin part del terreny i que tinguin una influència 

important en la inundabilidad. Aquest punt és important ja que aquest estudi es fonamenta en 

l’existència d’uns murs amb capacitat de contenció de les aigües que no han estat contemplats 

pel model hidràulic. 

En segon lloc, una vegada filtrades les dades LIDAR es converteixen en una malla topogràfica 

uniformement distribuïda amb 1x1 metre de resolució. Aquesta era la informació inicial del 

P.E.F. Per a la construcció del model de La Muga s’ha de passar d’una cota topogràfica cada 

metre quadrat a una cada 625 metres quadrats. 

Aquest procés s’anomena upscaling i dona valors diferents en funció de l’algoritme escollit. El 

més important és que els algoritmes recomanats per a dades topogràfiques van orientats a 

definir amb precisió el valor del punt exacte corresponent al centre de la cel·la, no a un valor 

estadísticament representatiu de la cel·la com podria ser la mitja o la moda. Per tant, cel·les on 

hi ha un gradient topogràfic important queden incorrectament representades ja que el valor 

correspon a la cota en el punt central de la cel·la. 

El present estudi pivota sobre els dos elements introduïts en aquest apartat, una estructura no 

introduïda en el model i la baixa resolució de la malla, per tant la pobre representació d’alguns 

elements particulars. 

3 Metodologia 
Fonamentalment el document se centra en representar un a un els resultats corresponents als 

diferents períodes de retorn i comparar-los amb la topografia de detall. És conegut que la 

zonificació de l’espai fluvial es deriva dels resultats dels diferents períodes de retorn. Per a 

aquesta comparació s’ha de tenir en compte una sèrie de detalls tècnics respecte als resultats 

presentats: 

Els models tipus SOBEK donen resultats per a cada una de les cel·les, per tant els resultats 

obtinguts són un valor de calat, velocitat i nivell d’aigua per cada 625 metres quadrats. 

De cara al planejament urbanístic i la zonificació aquest valor és massa alt (venia donat per les 

limitacions computacionals), per tant es fa un nou procés invers a l’anterior anomenat 

downscaling on s’interpolen valors nous a partir dels resultats del model. 

Aquest procés és complex, en general existeixen dues aproximacions. La primera, suposar que 

les cotes d’aigua donades pel model són correctes i a partir d’aquestes calcular els diferents 

calats per a cada una de les noves cel·les. La segona aproximació consisteix a considerar com a 

vàlids els valors del calats i sumar la cota topogràfica per obtenir un nou valor distribuït de la 

cota d’aigua. 
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Com es pot veure la primera aproximació manté la cota d’aigua constant en els 625 metres 

quadrats i la segona suposa com a constant el calat i recalcula els nivells d’aigua (msnm). 

 

 

Figura 1. Imatge superior resultats de calats del P.E.F. de La Muga, inferior, resultats de nivells d'aigua del P.E.F. 
de La Muga. 
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Per a topografies suaus ambdós resultats són semblants, però per a grans gradients 

topogràfics els resultats són completament diferents. En el cas del P.E.F. de La Muga s’ha 

suposat el calat com a constant i s’ha fet downscaling de la cota d’aigua. 

La Figura 1 mostra els resultats del P.E.F., calats a la part superior i nivells d’aigua a la inferior. 

Es pot apreciar clarament com s’ha optat per assumir com a constants els calats a dins de la 

cel·la, per tant els nivells d’aigua han quedat fortament variables a l’interior de les cel·les de 

càlcul. A la imatge de calats es pot apreciar perfectament la magnitud de les cel·les del model. 

Tots els models emprats per resoldre problemes d’inundabilitat fan servir unes equacions 

fonamentades en que la làmina d’aigua és pràcticament horitzontal o amb pendents petits 

(shallow water) per tant els resultats no haurien d’incorporar salts grans entre cel·les. Més 

enllà del que puguin assumir els models és un fet que en les grans inundacions la superfície de 

l’aigua és pràcticament plana excepte punts singulars. Com es pot apreciar a la figura 1, 

aquesta premissa no s’acompleix en el cas que ens ocupa ja que segons els resultats de la 

modelització es generen importants salts en els punts de contacte entre cel·les contigües, 

especialment a l’interior de la parcel·la dels jardins del castell. 

4 Descripció de l’àmbit 
La parcel·la en estudi correspon al terme municipal de Peralada, en concret a l’àmbit del 

castell. El curs fluvial responsable de la inundabilidad és el Llobregat d’Empordà, afluent de La 

Muga. A la Figura 2 es pot veure el plànol de situació, el requadre vermell indica l’àmbit. Es veu 

a la part Sud La Muga i immediatament al Sud de la parcel·la el Llobregat d’Empordà. 

En aquesta zona el paisatge és molt pla, donant lloc a inundacions molt extenses. 

 

Figura 2. Plànol de situació de la parcel·la en estudi (requadre vermell). 
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La Figura 3 recull el resultat corresponent als calats de 500 de període de retorn. L’objectiu 

d’incloure aquest resultat és per tal d’entendre l’extensió de la inundació així com el fet que la 

parcel·la en estudi constitueix el límit de la zona inundable, en el sentit RLU del terme. 

Es pot comprovar com l’extensió de la inundació supera els 3 km d’amplada, amb unes zones 

seques al voltant del Riu Muga ocasionades per les motes de protecció del riu. 

 

Figura 3. Imatge de la Zona Inundable en l'àmbit d'estudi. 

La Figura 4 conté una imatge de detall de la zona en estudi, ss superposa la topografia de detall 

aixecada sobre la cartografia 1:5.000 de l’ICGC. 
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Figura 4. Detall de la zona en estudi, superposició de la cartografia ICGC 1:5000 i l’aixecament topogràfic de 
detall. 

La Figura 5 presenta l’aixecament topogràfic, les línies gruixudes de la part sud es corresponen 

amb el mur de tancament de la parcel·la del Castell de Peralada. 

 

Figura 5. Topografia de detall de la parcel·la en estudi. 
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La Figura 6 és un detall de la topografia del mur, la línia negra gruixuda és la cara interior del 

mur i la vermella discontínua representa la cota de coronació del mur, entre els 21.42 i 21.85 

msnm. Les cotes de la vorera corresponen al carrer estan entre el 19.23 i 19.27 msnm, per tant 

l’alçada del mur està sempre per sobre dels 2 metres respecte la vorera. 

 

Figura 6. Detall de la part sud de la parcel·la, amb el mur de tancament representat per la línia gruixuda negra i la 
gruixuda vermella discontínua. 

A la Figura 7 s’hi pot veure una foto feta des del carrer del mur, es pot comprovar la solidesa i 

bon estat de la construcció. 

 

Figura 7. Imatge del mur de tancament de la parcel·la. 

La Figura 8 presenta el MDT elaborat per l’ICGC en l’àmbit en estudi, el mapa incorpora 

l’ombrejat per identificar correctament l’orografia del paisatge. Els quadrats negres 

representen les cel·les corresponents al model de càlcul, de 25x25 metres. 
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Figura 8. MDT de l’ICGC superposat amb l'aixecament de detall. Les cel·les de càlcul del model del P.E.F. 
apareixen superposades. 

Els punts verds representen els centres de cel·la, per tant els valors de cotes usats pel model 

hidràulic. Es pot apreciar clarament com amb aquestes cel·les no és possible reproduir 

correctament la topografia i tota la banda perimetral, elevada, de la parcel·la no es recull, de 

manera que ja en aquest punt, sense incorporar el mur de tancament, ja queda clara la pobra 

representació de l’àmbit d’estudi en el model hidràulic. 

A la figura, la línia identificada com A’A correspon al perfil topogràfic de la Figura 9, es pot 

veure clarament la cota topogràfica del monticle sobre el que s’aixeca el mur perimetral. Els 

punts verds es correspondrien amb els centres de cel·la, per tant els valors utilitzats pels 

models. 

A partir de les cotes topogràfiques del mur i de la malla topogràfica es pot concloure que la 

coronació del mur està sempre 2.5 metres per sobre de la cota emprada en el model hidràulic 

(Figura 9). 

A 

A’ 



 

9 

 

Figura 9. Perfil del terreny a l'interior de la parcel·la. 

5 Hidràulica 
Els resultats del model hidràulic s’agrupen per períodes de retorn. En aquest apartat es 

presenten els diferents resultats i posteriorment es realitza un perfil del nivell d’aigua a la zona 

del mur de tancament de la parcel·la, per poder comparar les cotes d’aigua amb les cotes del 

mur de protecció de la parcel·la. 

1 T10: Cota d’aigua 
En la Figura 10 es presenten els resultats del model hidràulic per al període de retorn de 10 

anys. En aquest cas es tracta dels valors de cota d’aigua. Els valors presentats en el fragment 

de la imatge oscil·len entre els 18.5 i 20.5 msnm. 

Es pot veure com la parcel·la apareix com a parcialment inundada, s’aprecia la mota 

corresponent al mur perimetral amb un punt de desbordament identificat amb una línia de 

color vermell, que és la que s’utilitzarà per fer els perfils i comparar les cotes d’inundació amb 

les cotes del mur perimetral obtingudes a la topografia de detall. 

La imatge deixa clar que per al període de retorn de 10 anys la parcel·la es comporta com un 

dipòsit, per tant l’esperable hauria de ser que desbordés a través del punt identificat en la 

imatge i una vegada produït el desbordament s’ompliria el dipòsit assolint una cota d’aigua 

més o menys constant i igual al màxim nivell d’inundació. Per contra, trobem diferencies en el 

nivell d’aigua del dipòsit superiors a 1 metre. 
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Figura 10. Resultats de cota d'aigua per al període de retorn de 10 anys. 

2 T100: Cota d’aigua 
La Figura 11 presenta el resultats corresponents a 100 anys de període de retorn. Es tracta de 

les cotes d’aigua, que a l’interior de la parcel·la arriben a superar els 21 msnm. 

 

Figura 11. Resultats corresponents a la cota d'aigua per a període de retorn de 100 anys. 
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L’extensió inundada s’incrementa notablement sobre la corresponent al període de retorn de 

10 anys, amb un desbordament continu al llarg del perímetre de la parcel·la però per sota de la 

cota de coronació del mur que la corona que, recordem-ho, té una alçada superior als 2 m en 

tota la seva longitud. 

Resulta molt important veure com el resultats semblen “aixecar-se” en la mota perimetral. De 

la mateixa manera s’aprecien les discontinuïtats en els nivells d’aigua, donant fe de que la 

variable emprada per al “downscaling” ha estat el calat, obtenint discontinuïtats en el nivell 

d’aigua amb l’aspecte de mosaic. 

3 T500: Cota d’aigua 
La Figura 12 presenta els resultats obtinguts per al període de retorn de 500 anys, en aquesta 

imatge es marca on hi ha desbordaments segons el model. 

 

Figura 12. Resultats corresponents a la cota d'aigua per a període de retorn de 500 anys. 

La Figura 13 mostra un perfil longitudinal al llarg del mur que permet comparar les cotes de 

coronació i les cotes d’aigua. Es poden apreciar els dos desbordaments, un de 60 cm i l’altre de 

15 cm. 
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Figura 13. Perfil de la làmina de 500 anys i de la cota de coronació. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment aquests valors són conseqüència de la manera com 

s‘interpolen els valors a la malla d’alta resolució. L’esgalonat de l’aigua no té una justificació 

hidràulica. La Figura 14 mostra els nivells d’aigua sobre el perfil de la Figura 9. Es pot veure 

com l’aigua “s’aixeca” sobre el terreny de forma poc natural. Això és conseqüència de sumar 

directament el calat obtingut al punt central de la cel·la amb la malla topogràfica detallada. Si 

en el model s’hagués introduït explícitament el mur no s’hagués produït inundació. 

Sembla que els nivells d’aigua podrien estar al voltant de 1.5 metres sobre el fons de la 

parcel·la, suficients per superar la mota perimetral però no el mur que la corona. 

 

 

Figura 14. Mateixa secció emprada a la Figura 9  en aquest cas mostra els nivells d'aigua corresponents a T500. 
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4 Perfils 
Per tal de fer una comparació més quantitativa entre les cotes de mur i els nivells d’aigua per 

als diferents períodes de retorn es fan perfils en el tram desbordat per a 10 anys de període de 

retorn, sobre la línia vermella  de la Figura 10. Aquests perfils apareixen a la Figura 15. 

 

Figura 15. Comparació dels nivells d'aigua amb la coronació del mur. 

A la figura apareix igualment la cota de la vorera, obtinguda en el mateix aixecament 

topogràfic. Es pot veure com la de 10 anys està per sota de la vorera, per tant en cap cas 

hauria de superar la mota ni el mur ni penetrar a l’interior de la parcel·la. 

La cota de 100 anys està igualment per sota de la cota del mur, amb resguards superiors a 1 

metre respecte la coronació. 

La línia corresponent a 500 anys queda per sota de la coronació en aquest tram però a la 

Figura 12 ja es veia com si que teníem desbordament en dos punts, un de 15 cm i l’altre de 60 

cm. Aquests valors anòmalament alts podrien ser conseqüència del procés d’interpolació, tal 

com mostra la Figura 14. 

6 Conclusions 
Del text recollit anteriorment les conclusions més importants sobre la inundabilidad són: 

1. La zonificació del municipi de Peralada en quant a la seva inundabilidad prové dels 

resultats obtinguts al P.E.F. de La Muga. 

2. La topografia de càlcul d’aquest P.E.F. són cel·les de 25x25 metres, és a dir 625 metres 

quadrats. Tots els detalls topogràfics inferiors a aquesta mida queden incorrectament 

representats. 

3. Per tal de millorar la resolució d’aquest resultats es fa una interpolació fins als 1x1 

metres, equivalent a la topografia d’alta resolució del ICGC. 

4. Aquest procés d’interpolació es fa mantenint els calats constants i no els nivells 

d’inundació, amb la particularitat que això fa “aixecar-se” la làmina d’aigua per sobre 

del terreny. 
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5. La parcel·la en estudi se situa al límit d’inundació del Riu Llobregat d’Empordà, afluent 

de La Muga en el terme municipal de Peralada. 

6. En aquesta parcel·la s’identifiquen dos errors, la falta de la inclusió del mur perimetral 

de la parcel·la de forma explícita en el model i la poca resolució de la malla topogràfica 

de càlcul per representar la mota perimetral de la parcel·la. 

7. Amb aquestes premisses es fa una topografia de detall del mur perimetral i del 

terreny. Es considera que la possible modificació de la inundabilitat és mínima 

respecte al total inundat per tant no condiciona els resultats a la resta del model. 

8. D’aquesta topografia de detall es deriva que les inundacions corresponents a 10 i 100 

anys de període de retorn no haurien d’entrar a l’interior de la parcel·la per tenir una 

cota notablement inferior a la del mur. 

9. La cota d’inundabilitat de 500 anys queda per sobre del mur perimetral, però ho fa per 

l’efecte “d’escalada” sobre el terreny, conseqüència de la manera com s’han interpolat 

els resultats. 

10. És l’atzar el que fa que les cotes del model hidràulic hagin caigut en punts baixos de les 

cel·les i per tant a l’interpolar els valors en els punts alts de les cel·les hagin superat el 

mur perimetral. 

11. Per tant sembla dubtós que les inundacions associades a 10, 100 i 500 siguin capaces 

de superar les cotes del mur perimetral de la parcel·la, per tant s’ha de revaluar la 

zonificació de la parcel·la. 

12. Per tot l’exposat es considera que els resultats del P.E.F. no justifiquen la inundabilidad 

de l’àmbit dels jardins del castell. 

 

 

 

 

 

 

 

    Vicente Medina 
Dr. Enginyer de Camins 
      Prof. Associat UPC 
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8 Acrònims 
A.C.A. (“Agència Catalana de l’Aigua”) 

P.E.F (“Pla d’Espais Fluvials”) 

I.C.C. (“Institut Cartogràfic de Catalunya”) 

I.C.G.C. (“Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya”) 

C.E.S. (“Conveyance Estimation System”) 

 


