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2. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va iniciar fa uns anys la tramitació de la
modificació puntual del POUM a l’àmbit del sector urbanitzable industrial PPU-A, situat
als terrenys del Pla de Llongafollia que actualment són de sòl no urbanitzable amb ús
per a vivers.
El gener de 2008, l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va sol·licitar informe a
l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del
sector PPU-A, el qual (UDPH 2008000235) va ser resolt desfavorablement el juliol de
2008 perquè:

MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ. OBJECTE DE L’ESTUDI.
La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu de
Pallerols (comarca de la Garrotxa) al sector urbanitzable industrial PPU-A, aprovada
inicialment però amb tramitació aturada per informe desfavorable de l’Agència
Catalana de l’Aigua, preveu traslladar el polígon industrial previst al sector de sòl
urbanitzable “La Plana”, als terrenys del ‘Pla de la Teula’ o ‘Pla de Llongafollia’, situats
al nord-oest del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols (marge esquerre del riu Brugent) i
classificats com a sòl no urbanitzable pel planejament vigent.
L’objecte d’aquest nou estudi és caracteritzar el comportament hidràulic del riu Brugent
al tram que limita amb els terrenys de l’àmbit del ‘Pla de la Teula’ o ‘Pla de Llongafollia’
del sector urbanitzable industrial PPU-A a fi i efecte d’analitzar, des del punt de vista
de la compatibilitat d’usos previstos, la implantació de la nova ordenació del sector, per
tal d’avaluar i definir les mesures de protecció que caldrà considera per compatibilitzar
l’ús que s’implanti en el sector amb les condicions d’inundació que s’assoleixen,
d’acord amb la directriu de preservació front als risc d’inundació del Reglament de la
Llei d’Urbanisme.

-

“Els terrenys del sector ‘Pla de Llongafollia’, que conformen la part interior d’un
meandre del riu Brugent, tenen un nivell de risc hidrològic molt elevat atès que
pertanyen a l’espai ocupat pel flux principal d’aigua desbordat pel marge
esquerre de la llera en revingudes d’alta recurrència.”

-

“Segons les recomanacions aprovades pel Consell d’administració de l’Agència
Catalana de l’Aigua i les directrius en front del risc d’inundació que recull l’art. 6
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, no és admissible la reclassificació dels
terrenys de l’àmbit del sector ‘Pla de Llongafollia’ com sòl urbanitzable.”

Durant el mateix període, s’estava projectant el traçat de la variant de la carretera C-63
a Sant Feliu de Pallerols que, vorejant el nucli urbà pel límit sud-oest, havia de creuar
el riu Brugent al nord-oest del nucli urbà i travessar el Pla de Llongafollia fins enllaçar
amb el traçat actual.
L’oportunitat de planificar conjuntament el traçat de la variant de la C-63 i el sector
PPU-A, juntament amb el fet que l’article 6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme
(Decret 305/2006, de 18 de juliol) admet la possibilitat de plantejar una implantació
ubicada en zona de sistema hídric i/o zona inundable sempre que es prevegin les
obres necessàries per tal que les cotes definitives resultants de la urbanització
compleixin les condicions de grau de risc d’inundació adequades (i lògicament no es
produeixi afecció a tercers), va fer que l’Institut Català del Sòl encarregues, el juliol de
2009, la redacció d’un estudi d’inundabilitat que permetés superar les consideracions
que l’Agència Catalana de l’Aigua havia realitzat sobre l’estudi d’inundabilitat que
acompanyava la modificació puntual del POUM en l’informe del 2008.
Els document de l’estudi d’inundabilitat i la modificació puntual del POUM van ser
informats favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua amb data 16 de febrer de
2010 i 12 de març de 2010, respectivament.
Amb data febrer de 2014, l’Institut Català del Sòl redacta el nou document del Pla
Parcial Urbanístic del sector d’activitats econòmiques “Pla de la Llongafollia” de Sant
Feliu de Pallerols, en el que es preveu una nova proposta d’implantació i ordenació de
l’àmbit del sector, diferent de la que va ser objecte de l’estudi de l’any 2009.
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3. METODOLOGIA

4. COMPATIBILITAT D’USOS DEL SÒL EN L’ÀMBIT DELS ESPAIS FLUVIALS

La metodologia d’estudi que s’ha seguit en el present document es basa principalment
en els criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua en el document
“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”,
de març de 2003.
Concretament, l’esquema d’estudi ha consistit en:
-

-

-

Caracterització hidrològica de la conca d’aportació del riu Brugent i els seus
principals afluents mitjançant l’elaboració d’un model hidrològic HEC-HMS
per tal de determinar els hidrogrames i els cabals punta d’avinguda que es
produirien durant episodis de tempesta associats a 10, 100 i 500 períodes de
retorn (estudi hidrològic realitzat en el marc de l’estudi d’inundabilitat de
novembre de 2009).
Simulació de les avingudes del riu Brugent mitjançant la complementarietat
de dos models hidràulics: un model unidimensional en règim gradualment
variat permanent mitjançant el model matemàtic HEC-RAS; i un model
bidimensional (IBER) en règim variable. Aquestes simulacions es realitzen a
partir de la informació topogràfica disponible (aixecament topogràfic del tram
d’estudi a escala 1:500 i complementat amb la topografia 1:5.000 de l’ICC) i
d’una campanya de reconeixement per a la caracterització de les estructures
existents.
Definició de la zona de flux preferent d’avingudes, d’acord amb el Reglament
de Domini Públic Hidràulic, que es pot considerar com l’espai que
necessàriament ha de deixar-se lliure d’ocupació (entesa com a alteració del
terreny natural i/o construcció d’elements que puguin provocar obstrucció al
flux) per tal de poder vehicular els fluxos d’avinguda sense que es produeixin
alteracions significatives del comportament hidràulic respecte la situació
natural.

-

Anàlisi hidràulica de la proposta d’implantació i ordenació del Pla Parcial
Urbanístic del sector d’activitats econòmiques “Pla de Llongafollia”, juntament
amb la proposta de variant de la carretera C·63 a Sant Feliu de Pallerols.

-

Definició d’una proposta de zonificació del sistema hídric per a l’aplicació de
la directriu de preservació front als riscos d’inundació establerta al Reglament
de la Llei d’Urbanisme (decret 305/2006 de 18 de juliol, Article 6). La
proposta de zona de sistema hídric es realitza a partir de la definició de la
zona de flux preferent d’avingudes.
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4.1. Introducció
La incorporació dels riscos hidrològics en la determinació dels usos del sòl compatibles
dins l’àmbit dels espais fluvials, s’ha anat desenvolupant a partir dels diferents textos
legislatius que s’estableixen a continuació. Aquests s’han diferenciat en dos grups, els
relatius a legislació sobre aigües i els vinculats a urbanisme.

1) Legislació sobre aigües (Estatal)
a. Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Aigües
b. Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del
Domini Públic Hidràulic.
c. Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refós
de la Llei d’Aigües, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol.
d. Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reglament
del Domini Públic Hidràulic, aprovat per Reial Decret 849/1986, d’11
d’abril.
2) Urbanisme (Catalunya)
a. Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme
b. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme
4.2. Zonificació de l’espai fluvial
4.2.1. Segons la legislació sobre aigües estatal

D’acord amb el Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reglament
de Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret 846/1986 d’11 d’abril, els usos del
sòl estan regulats en funció de l’àmbit específic de la zonificació de l’espai fluvial que
es descriu seguidament:

Memòria

-

Zona de llera natural (Domini Públic Hidràulic): és el terreny cobert per
les aigües durant les màximes crescudes ordinàries. La determinació
d’aquest àmbit es farà atenent a les seves característiques
geomorfològiques, ecològiques i tenint en compte les informacions
hidrològiques, hidràuliques, fotogràfiques i cartogràfiques que existeixin,
així com les referències històriques disponibles. S’entén per riberes les
franges laterals de les lleres públiques situades per sobre del nivell
d’aigües baixes.

-

Zona de servitud de protecció del domini públic hidràulic: és la franja
longitudinal de com a mínim 5,00 m d’amplada a ambdós marges que té
per finalitat la protecció de l’ecosistema fluvial del domini públic hidràulic, el
pas públic peatonal, i el desenvolupament dels serveis de vigilància,
conservació i salvament.
4
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Zona de flux preferent: és aquella zona constituïda per la unió de la zona
o zones on es concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via
d’intens desguàs, i de la zona on, per a l’avinguda de 100 anys de període
de retorn, es puguin produir danys greus sobre les persones i els béns,
quedant delimitat el seu límit exterior mitjançant l’envolupant d’ambdues
zones. En la delimitació de la zona de flux preferent s’emprarà tota la
informació històrica i geomorfològica existent, per tal de garanti la
coherència dels resultats amb les evidències físiques disponibles sobre el
comportament hidràulic del riu.

S’entén per condició d’inundació greu aquella en la qual el calat és superior
a 1,00 metre, o la velocitat superior a 1,0 m/s, o el producte d’ambdós
superior a 0,5 m2/s.

-

S’entén per via d’intens desguàs la zona per la que passaria l’avinguda de
100 anys de període de retorn sense produir una sobreelevació major de
0,30 m, respecte la cota de làmina d’aigua que es produiria en la mateixa
avinguda considerant tota la plana d’inundació existent. En àmbits on
l’increment d’inundació pogués produir greus perjudicis, s’haurà de reduir
la sobreelevació fins a 0,10 m.
Es considera que poden produir-se danys greus sobre les persones i els
béns quan les condicions hidràuliques durant l’avinguda són tals que el
calat és superior a 1,00 m, o la velocitat és superior a 1,0 m/s o el producte
d’ambdós és superior a 0,5 m2/s.
-

Zona inundable: es consideren zones inundables les delimitades pels
nivells teòrics que assolirien les aigües en les avingudes de període de
retorn de 500 anys, atenent a estudis geomorfològics, hidrològics i
hidràulics, així com de sèries d’avingudes històriques i documents o
evidències històriques de la mateixa.

S’entén per condició d’inundació moderada aquella en la qual el calat és
superior a 0,40 m, o la velocitat superior a 0,4 m/s, o el producte d’ambdós
superior a 0,08 m2/s.

4.2.3. Comparativa

La zonificació de l’espai fluvial és conceptualment equivalent tant en la legislació
d’aigües com a la urbanística, tot i que difereixen en els criteris de definició.
La taula que s’adjunta seguidament mostra les equivalències entre ambdues
zonificacions.

RDPH

Zona de llera natural
(Domini Públic Hidràulic)

Zona de servitud de protecció
del DPH

4.2.2. Segons la legislació urbanística catalana

L’article 6 (Directriu de preservació front als riscos d’inundació) del Reglament de la
Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) inclou els criteris tècnics que cal
tenir en compte alhora de zonificar l’espai fluvial i descriu també els usos compatibles
en cadascuna de les zones fluvials. La zonificació que determina el Reglament de la
Llei d’Urbanisme és la següent:

Memòria

-

Zona fluvial (ZF): Es considera que ve definida per la franja delimitada per
la línia de cota d’inundació corresponent a una avinguda de 10 anys de
període de retorn, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals
i respectant la seva continuïtat.

-

Zona de sistema hídric (SH): Es considera com a zona de sistema hídric
de protecció fluvial la zona ocupada per la inundació corresponent a una
avinguda de 100 anys de període de retorn, tenint en compte els
requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat.

-

Zona inundable per episodis extraordinaris (ZI): Es defineix per la franja
delimitada per la línia de cota d’inundació associada a una avinguda de
500 anys de període de retorn. Dins de la zona inundable es diferencien
tres subzones en funció de les condicions d’inundació que es donin: lleu,
moderada o greu.
5

Zona de flux preferent

Zona inundable

Í

Relació

Î

Per a la delimitació de la zona de servitud de
protecció del DPH en base a la protecció de
l’ecosistema fluvial caldria prendre com a
referència de partida la delimitació de la zona
inundable per avingudes associades a 10 anys
de període de retorn, per ajustar-la posteriorment
en base a les característiques geomorfològiques
i ecològiques de la llera.

RLU

Zona Fluvial

La zona de Sistema Hídric engloba la zona de
flux preferent, ja que la determinació d’aquesta
última és molt més acurada al sentit d’aquesta
franja d’espai fluvial.

Zona de Sistema Hídric

Coincident: delimitació de la zona inundable per
avingudes associades a 500 anys de període de
retorn.

Zona inundable per
episodis extraordinaris
Lleu
Moderada
Greu

Taula de relació entre nomenclatures de zonificació de l’espai fluvial.
Font: elaboració pròpia (ABM serveis d’enginyeria i consulting, s.l.)
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4.3. Compatibilitat d’usos del sòl

5. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

Les característiques i els riscos associats a cadascuna de les zones de l’espai fluvial
condicionen els usos del sòl que poden permetre’s.
En general, el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU) és més restrictiu en quant als
usos del sòl permesos en els diferents àmbits dels espais fluvials. Només són
pràcticament coincidents en relació a la zona de flux preferent o sistema hídric.
En l’àmbit de zona fluvial, no es permet cap ús, llevat d’aquells derivats de la gestió i
conservació del domini públic hidràulic. És on cal actuar per preservar i potenciar el
bon estat ecològic tant dels ecosistemes fluvials com de les masses d’aigua. D’acord
amb el Reglament de la Llei d’Urbanisme, la zona fluvial ha de classificar-se
urbanísticament com a Sistema (es proposa la nomenclatura urbanística de Sistema
Hidrogràfic).
En l’àmbit de la zona de flux preferent o sistema hídric no s’admet cap nova
edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del
perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o
l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda.
Els usos que es consideren compatibles amb aquestes condicions són:
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usos agraris, sense que incorporin cap instal·lació o edificació, ni
tancament de parcel·les, ni l’establiment d’hivernacles;
parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l’aire lliure,
sense edificacions ni construccions;
llacunatges i estacions de bombament d’aigües residuals o potables;
establiment longitudinal d’infraestructures de serveis i canonades,
degudament soterrades i protegides.

5.1. Descripció general
El riu Brugent, afluent pel marge esquerre del riu Ter aigua avall de l’embassament del
Pasteral, té una conca d’aportació global de 25,73 km2 al punt on concentra
l’escorrentiu aigua amunt del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols. Drena les vessants
meridonals de la Serra del Corb on destaquen a la seva divisòria el Puig Rodó
(936msnm), la Roca Lladre (908 msnm) i el Volcà de Can Tià (820 msnm).
L’àmbit d’aquest estudi abasta una longitud d’aproximadament 1.870 m del riu Brugent
entre el gual del camí de Can Talledes (extrem d’aigua amunt) i l’àmbit situat a l’alçada
de l’antiga estació del Carrilet de Sant Feliu de Pallerols, a uns 300 m aigua avall de la
confluència de la riera de la Fàbrega (extrem d’aigua avall).
Els terrenys del paratge conegut com ‘Pla de la Teula’ o ‘Pla de Llongafollia’, on
s’ubica el sector urbanitzable industrial PPU-A s’ubiquen al marge esquerre del riu
Brugent aigua amunt del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols, limiten amb el meandre
del riu Brugent en una longitud d’aproximadament 1.060,00 metres i amb la carretera
C·63 (a l’est), i presenten un pendent mig de l’ordre del 0,70%, en la mateixa direcció
nordoest – sudest que la llera. A l’extrem nord del sector, els terrenys del marge
s’eleven entre 2,00 i 3,00 metres respecte el fons de llera, mentre que en el centre i
sud del sector s’eleven entre 1,50 i 3,00 m respecte el fons de llera.

La zona de sistema hídric es pot assimilar urbanísticament a una Servitud (es
proposa la nomenclatura urbanística de Servitud de protecció del sistema
hidrogràfic).
En l’àmbit de zona inundable per episodis extraordinaris, el RDPH només
condiciona els usos a l’adopció de mesures de protecció que no provoquin afeccions a
tercers, mentre que el RLU condiciona els usos en funció de les condicions d’inundació
que es produeixin (lleu, moderada o greu). Així: en aquesta zona no hi ha limitació
d’usos admissibles on es produeixi la condició d’inundació lleu, però no es poden
admetre alguns usos on es produeixi inundació moderada o greu:



Sector PPU-A
Riu Brugent

àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació on es
produeixi la condició d’inundació greu;
àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació, amb
excepció de les destinades a usos industrials i d’emmagatzematge, on
es produeixi la condició d’inundació moderada;

La zona inundable per episodis extraordinaris es pot assimilar urbanísticament a
una Servitud (es proposa la nomenclatura urbanística de Servitud d’àrees
inundables per episodis extraordinaris).
Localització de l’àmbit d’estudi
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Morfològicament, el tram de llera que limita amb els terrenys del sector PPU-A
presenta un traçat sinuós en planta sobre els materials al·luvials quaternaris de fons
de vall, amb un meandre molt marcat cap a l’esquerra. Les característiques
morfològiques de la llera al tram d’estudi permeten subdividir-lo en tres subtrams de
característiques similars:
-

Un subtram situat més aigua amunt, que abasta una longitud d’uns 425 m
des de l’extrem d’aigua amunt fins a uns 40 m aigua avall del pont del
carrilet. En aquest tram la llera transcorre encaixada de l’ordre d’entre 4,00 i
5,00 m respecte els terrenys dels marges amb un pendent longitudinal de
l’ordre del 0,6%. La secció tipus en aquest tram té una geometria
aproximadament trapezial amb talussos estables en relació 1H:1V i una
amplada al fons de llera de l’ordre d’entre 5,00 i 8,00 m i una amplada entre
caps de talús de l’ordre d’entre 15,00 i 20,00 m.

-

Un subtram intermig, d’una longitud d’uns 1.010 m, que s’estendria des
d’aigua avall del pont del carrilet fins a l’alçada de l’afluència de la riera de la
Fàbrega. En aquest tram el riu Brugent es caracteritza per tenir un marge
dret que conforma la vessant de la muntanya i un marge esquerre (interior
del meandre on es situa el sector PPU-A) molt planer i elevat tan sols d’entre
1,50 i 3,00 m respecte el fons de llera. En aquest tram la llera transcorre amb
pendent longitudinal de l’ordre del 0,5% i una secció tipus de geometria
aproximadament trapezial amb una amplada de fons de llera d’uns 5,00 m,
una profunditat mitjana de l’ordre de 2,50 m i una amplada entre els caps de
talús d’entre 10,00 i 15,00 m.

-

Un subtram situat més aigua avall, que abasta una longitud d’uns 400 m des
de l’alçada de l’afluència de la riera de la Fàbrega fins a l’extrem d’aigua avall
del tram d’estudi, a l’alçada de l’antiga estació del Carrilet. En aquest tram la
llera transcorre amb pendent longitudinal de l’ordre del 0,5% i la llera es torna
a encaixar amb un marge esquerre elevat delimitat per la carretera C-63 i un
marge dret de l’ordre d’entre 2,00 i 2,50 m respecte el fons de llera. La secció
de la llera presenta un fons de l’ordre de 8,00 m d’amplada i una distància
entre caps de talús de l’ordre d’entre 15,00 i 20,00 m.
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5.2. Descripció de les infraestructures que interfereixen l’espai fluvial
Al llarg del tram d’estudi existeixen les següents estructures que interfereixen l’espai
fluvial del riu Brugent:
Gual del camí de Can Talledes. És un gual d’aproximadament 10,00 m de
longitud amb 5 tubs d’1,00 m de diàmetre. En planta el gual se situa
aproximadament ortogonal respecte l’eix del riu i té una amplada en planta de
3,15 m. La rasant del camí en el centre de l’estructura assoleix la cota 480,01.

Pont de l’antic ferrocarril Olot-Girona (Carrilet- Via verda). És un pont
metàl·lic format per bigues laterals en gelosia d’aproximadament 21,0 m, una
alçada lliure respecte el fons de la llera de 5,60 m i un cantell de 0,60 m de gruix.
En planta, el pont se situa aproximadament ortogonal respecte l’eix del riu i té
una amplada en planta de 4,70 m. La rasant del vial en el centre del pont
assoleix la cota 480,96. A continuació es mostren dues fotografies preses des
del marge dret i des de la llera aigua amunt de l’estructura.

Durant la campanya de reconeixement (vegis l’annex Reportatge Fotogràfic) es va
poder observar que la llera estava formada per un material al·luvial de sorres i graves
amb algun còdol decimètric amb presència d’abundant vegetació als talussos de la
secció de desguàs. La vegetació consisteix en la seva major part de vegetació de
ribera arbòria i arbustiva, en alguns trams envaïda per vegetació ruderal tipus
esbarzers.
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Resclosa situada aigua avall de l’eix del meandre del riu Brugent: És una
petita resclosa (o gual d’un antic camí) de pedra seca amb una alçada del salt
d’aproximadament 1,00 m
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5.3. Descripció de les propostes de traçat de la variant de la carretera C-63
La variant de la carretera C-63 a Sant Feliu de Pallerols, planificada pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, es preveu que
transcorri vorejant el límit sud-oest del nucli urbà.
La proposta de traçat al tram situat al nord-oest del nucli urbà, planteja creuar el riu
Brugent a l’alçada de la Font de la Teula amb un viaducte de 130 m de longitud, al
nord del qual recupera el traçat de l’actual carretera, amb un enllaç mitjançant giratori
per a l’accés nord a Sant Feliu de Pallerols i al ‘Pla de la Teula’ o ‘Pla de Llongafollia’.

Gual del camí de Can Saverneda. És un gual d’aproximadament 10,00 m de
longitud amb una sola obertura en arc de 1,65 m d’amplada a la base, 0,92 m
d’alçada a la clau i un cantell amb un gruix de 0,33 m. En planta el gual se situa
aproximadament ortogonal respecte l’eix del riu i té una amplada en planta de
3,50 m. La rasant del camí en el centre de l’estructura assoleix la cota 469,90.

Proposta de variant de la carretera C-63 a Sant Feliu de Pallerols (DPTOP)
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6.2. Determinació dels cabals d’avinguda del riu Brugent

6. ESTUDI HIDROLÒGIC
6.1. Metodologia
La metodologia d’estudi hidrològic de la conca d’aportació del tram d’estudi del riu
Brugent s’ha basat en els criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua
en el document “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”.
Concretament, s’ha seguit l’esquema metodològic que es descriu seguidament:
-

Delimitació de les conques d’aportació i subdivisió d’aquestes per a un anàlisi
més detallat en subconques de superfície màxima de 26,00 km2. La
delimitació de les conques i subconques es realitza amb el programa HECGeoHMS englobat en l’entorn SIG del programa ArcMap i verificat sobre
plànols de cartografia en format digital a escala 1:5.000 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

-

Utilització del model SCS per a l’obtenció del llindar d’escorrentiu,
considerant la base geològica dels substrats i la base d’usos del sòl
(Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya), i
utilitzant un factor regional de correcció de valor 1,30. La base d’usos del sòl
es corregeix sobre ortofotomapa del 2009 per a l’anàlisi hidrològica de l’estat
actual. Per a l’anàlisi de l’estat futur es modifica l’anterior i es considera tots
els creixements previstos al POUM de Sant Feliu de Pallerols (inclosa la
modificació puntual del sector industrial PPU-A)

-

Utilització de hietogrames de pluja de disseny obtinguts mitjançant el mètode
dels blocs alternats a partir de les corbes IDF de la instrucció 5.2-IC per a
pluges de 24 hores de durada i intervals de 10 minuts. La precipitació diària
màxima associada als diferents períodes de retorn s’obté de les capes de
precipitació màxima diària elaborada pel Ministeri de Foment amb
col·laboració del CEDEX. Mitjançant l’anàlisi SIG s’obté la mitjana de
precipitació per a cada subconca.

-

Aplicació d'un coeficient de simultaneïtat (Ka) de la precipitació igual per
totes les subconques en funció de l’àrea drenada. La modelització hidrològica
es realitza considerant set valors de Ka que són representatius de diferents
trams de la conca entre 1,00 i 0,90 en intervals de 0,025.

-

Realització d’un model HEC-HMS utilitzant l’hidrograma unitari del SCS,
considerant un temps de retard (Tlag) equivalent al 31% del temps de
concentració i amb una propagació d’hidrogrames mitjançant el mètode de
Muskingum-Cunge, de clara fonamentació hidràulica.

La conca d’aportació del riu Brugent al punt on es concentra l’escorrentiu a uns 800 m
aigua avall del sector urbanitzable industrial PPU-A, situat aigua amunt del nucli de
Sant Feliu de Pallerols, abasta una superfície de 25,73 km2. La longitud del curs
principal en aquest punt és d’aproximadament 3.727 m i presenta un pendent mig de
l’ordre del 7,51 %.
L’annex número 2 d’aquest estudi detalla l’estudi hidrològic que s’ha elaborat per
poder determinar els hidrogrames i els cabals màxims de crescuda que s’utilitzaran en
els models hidràulics (T = 10, 100 i 500 anys).
La modelització hidrològica inclou 13 subconques i 7 trams de llera natural permetent
tramificar cabals d’avinguda en 13 punts d’interès. Els gràfics següents mostren la
delimitació de les conques i subconques d’aportació del riu Brugent i la discretització
de la modelització utilitzada per a la caracterització hidrològica en tot el tram d’estudi.

Delimitació de les conques i subconques del riu Brugent a l’àmbit d’estudi
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La tramificació de cabals per a la modelització realitzada és la que es presenta a la
taula que s’adjunta seguidament i es grafia al plànol núm. 2.
Curs fluvial

Riu Brugent

Torrents afluents

Riu Brugent

Riu Brugent

Discretització de la modelització hidrològica realitzada amb el model HEC-HMS

L’anàlisi de la resposta hidrològica de la conca del riu Brugent fins a l’alçada del nucli
de Sant Feliu de Pallerols es realitza en dos escenaris diferents:

Tram de capçalera a la confluència dels
Torrents de les Cabanyes i de Marboleny,
a l'alçada de Coll de Bas.
Tram entre el Coll de Bas i l'afluència del
Torrent de Sant Iscle (tram també
anomenat riera de Sant Miquel)

Codi Tram

Superfície
Drenada
(km2)

Cabals punta d'avinguda (m³/s)
SITUACIÓ ACTUAL
T = 10
T = 100
T = 500

SITUACIÓ FUTURA
T = 10
T = 100
T = 500

BRU010D

3,50

6,58

38,37

74,29

6,58

38,37

74,29

BRU020D

6,32

8,44

44,88

100,39

8,44

44,88

100,39

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb del
Torrent de Sant Iscle i el rec del Claperol

BRU030D

16,87

19,06

102,30

229,09

19,06

102,30

229,09

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb el rec
del Calperol i la riera del Mosquer

BRU040U

19,29

20,13

109,92

243,22

20,13

109,92

243,22

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb la riera
del Mosquer i la riera de la Fàbrega

BRU050U

21,92

19,01

111,37

232,56

19,15

111,62

232,56

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb la riera
de la Fàbrega i el torrent de Saverneda

BRU060U

24,41

20,10

115,89

235,09

20,24

116,15

235,39

Riu Brugent

Tram entre la confluència amb el torrent
de Saverneda i la Rectoria de Sant Feliu
de Pallerols

BRU070U

25,73

20,70

118,14

236,68

20,84

118,40

237,01

Rec del Claperol

Tram de capçalera fins a la confluència al
el riu Brugent

CLA010D

2,41

1,48

15,62

35,09

1,48

15,62

35,09

Riera de la
Fàbrega

Tram de capçalera fins a la confluència al
el riu Brugent

FAB010D

1,70

1,84

14,48

29,75

1,84

14,48

29,75

Torrent de Sant
Iscle

Tram de capçalera fins a l'alçada de Cal
Prim

ISC010D

5,62

7,56

47,20

94,08

7,56

47,20

94,08

Torrent de Sant
Iscle

Tram des de Cal Prim fins a la
confluència amb el riu Brugent

ISC020D

9,84

11,11

67,57

133,17

11,11

67,57

133,17

Riera del
Mosquer

Tram de capçalera fins a la confluència al
el riu Brugent

MOS010D

1,18

0,79

9,75

21,91

0,79

9,75

21,91

Torrent
Saverneda

Tram de capçalera fins a la confluència al
el riu Brugent

SAV010D

0,98

1,90

12,13

23,63

1,90

12,13

23,63

La comparativa de resultats entre situacions hidrològiques analitzades permet
observar que els increments de cabals d’avinguda atribuïbles a l’efecte d’urbanització
del POUM de Sant Feliu de Pallerols, inclosa la modificació puntual del sector
urbanitzable industrial PPU-A, tan sols es donen al trams finals del riu Brugent
(BRU050U, BRU060U i BRU070U) i aquests no són significatius ja que no assoleix en
cap cas l’1,00% d’increment.
A l’Annex núm. 2 s’inclouen els resultats detallats i els plànols de caracterització
hidrològica de la conca, entre els quals hi figura el plànol de tramificació dels cabals
punta d’avinguda associats a diferents períodes de retorn per a l’escenari futur, el qual
ha estat emprat per a la modelització hidràulica unidimensional.

a) Situació d’usos del sòl actuals (situació actual)
b) Situació de desenvolupament complet del PGOU vigent i de la Modificació
Puntual a l’àmbit del sector urbanitzable industrial PPU-A (situació futura)
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La tramificació obtinguda al tram d’estudi del riu Brugent és pràcticament equivalent a
la definida al document de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de la conca del Baix
Ter (redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua) pel tram situat aigua avall de Sant
Feliu de Pallerols (BRU1: 23, 113 i 215m3/s per a 10, 100 i 500 anys de període de
retorn). Les aportacions de la conca del torrent del Bastons a l’alçada del nucli urbà
indicarien que la tramificació de cabals aigua amunt de l’afluència del torrent podrien
ser menors als obtinguts en aquest estudi (en relació als tramificats al PEF del Baix
Ter). No obstant, es considera que són uns valors de tramificació coherents, per la part
alta, amb els valors tramificats aigua avall pel PEF.
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Per a la modelització hidràulica bidimensional en règim no permanent s’han introduït
els hidrogrames d’avinguda obtinguts de la modelització HEC-HMS. A continuació es
mostra una figura amb els hidrogrames del riu Brugent, i les rieres del Mosquer i de la
Fàbrega per a les avingudes considerades:

7. ESTUDI HIDRÀULIC EN LA SITUACIÓ ACTUAL

L’objectiu de l’estudi és caracteritzar el comportament hidràulic del tram del riu Brugent
que limita amb el sector urbanitzable industrial PPU-A en episodis d’avinguda de 10,
100 i 500 anys de període de retorn, determinant l’evolució espacial de la cota de
làmina d’aigua, i la velocitat del flux i condicions d’inundació a la llera i plana
inundable, per determinar finalment l’àmbit i les actuacions necessàries per a la
implantació del sector urbanitzable industrial PPU-A.

RIU BRUGENT
Superficie drenada: 20,74 km²
250.00

Cabal (m3/s)

225.00
200.00
175.00
150.00
125.00
100.00

L’anàlisi d’implantació requereix de l’avaluació de l’efecte hidrològic de la pèrdua de
volum de laminació per ocupació de la plana inundable del marge esquerre del riu
Brugent, per tal de determinar els possibles efectes desfavorables sobre el tram que
transcorre pel nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols.

75.00
50.00
25.00
0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

7.1. Introducció

3.00

3.50

4.00

Tem ps (h)
Q500

Per tal d’optimitzar el procés de càlcul de la caracterització hidràulica inicial es realitza
una primera modelització amb un model unidimensional en règim permanent (HECRAS), per a simular l’avinguda de 10 anys de període de retorn del riu Brugent i també
es realitza una modelització amb un model bidimensional en règim variable (IBER), la
validesa del qual permetrà determinar la Via d’Intens Desguàs (VID) i abordar amb la
màxima precisió tant la complexitat de la inundació per avingudes de 100 i 500 anys
de període de retorn del riu Brugent en la plana com per determinar els efectes de la
seva ocupació sobre la laminació de la punta dels hidrogrames d’avinguda.

Q100

RIERA DEL MOSQUER
Superficie drenada: 1,18 km²
18.00
16.00
Cabal (m3/s)

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0.00

7.2. Dades de partida
0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Les dades cartogràfiques per a la implementació dels models hidràulics s’extreuen
principalment de l’aixecament 1:500 del tram d’estudi (llera i marges) i es
complementen amb la cartografia 1:5.000 de l’ICC i amb les dades preses en la
campanya de reconeixement del terreny allà on l’extensió de la inundació ho requereix.

Tem ps (h)
Q500

Q100

RIERA DE LA FÀBREGA
Superficie drenada: 1,70 km²

30.00

A partir d’aquesta informació s’elabora el model d’elevacions triangulars (TIN) de
l’estat actual per tal de realitzar el procés d’entrada i sortida de resultats en l’entorn
SIG.

Cabal (m3/s)

25.00
20.00

El plànol núm. 3 d’aquest estudi grafia la topografia emprada per a l’obtenció dels
models d’elevacions triangulars emprats a l’estudi.

15.00
10.00

Les dades necessàries per a la implementació de les estructures existents, així com
també les dades per determinar els coeficients de Manning a aplicar, s’han obtingut de
la campanya de reconeixement realitzada (vegis l’annex Reportatge fotogràfic i el
plànol núm. 3).

5.00
0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Tem ps (h)
Q500

Q100

Hidrogrames d’avinguda del riu Brugent, i les rieres del Mosquer i de la
Fàbrega per a les avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn
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7.3.2. Caracterització de la modelització hidràulica

7.3. Estudi hidràulic amb modelització unidimensional (Hec-Ras)

L’àmbit d’estudi abasta una longitud de 1.827 m de llera del riu Brugent, i es discretitza
en seccions transversals cada aproximadament 30 m.

7.3.1. Metodologia

La metodologia de l’estudi consisteix en la simulació de l’avinguda de 10 anys de
període de retorn del riu Brugent modelat com a canal natural sota determinades
condicions inicials i condicions de contorn, utilitzant el model matemàtic de règim
gradualment variat o permanent HEC-RAS, basat en el mètode de càlcul de corbes de
rabeig conegut com a “mètode del pas estàndard”.

En el gràfic i la taula que s’adjunten seguidament es mostren les característiques
principals del model hidràulic elaborat amb el programa HEC-RAS:

Gual Can Talledes

Per poder discretitzar la llera, aquesta s’ha de dividir en trams entre seccions
ortogonals a la direcció del flux, les quals incorporen les actuals condicions
topogràfiques i morfològiques de la llera, dels marges i de la possible plana
d’inundació.
El procediment de càlcul es basa en la resolució de l’equació de balanç d’energia
expressada unidimensionalment i recolzada en la fórmula de Manning per poder
estimar les pèrdues per fricció. Els coeficients de Manning s’han obtingut a partir de
l’anàlisi de les característiques del terreny, de les estructures d’endegament i de la
cobertura vegetal.

Pont Carrilet

Les hipòtesis de càlcul del model són:
- Flux unidimensional: la única component de la velocitat és la direcció del flux.
- Flux estacionari: sense variació de la velocitat ni del calat amb el temps.
- Flux gradualment variat: la profunditat de l’aigua no canvia sobtadament en
distàncies curtes.
- Pendents menors de 0,1 m/m.
- Contorns rígids.

Sector PPU-A

Riu Brugent

El model permet reproduir les estructures i obres de fàbrica existents a la llera i
calcular les pèrdues d’energia que provoquen. De la mateixa manera, també es permet
la implementació d’estructures laterals o en línia com ara sobreeixidors, comportes,
rescloses, entre d’altres.
Les condicions de contorn s’obtenen a partir de dades de calat o de pendent d’energia
conegudes o estimades en determinades seccions en funció de quin sigui el règim
hidràulic. En aquest cas s’han pres com a condicions de contorn el calat normal en els
extrem d’aigües amunt i d’aigües avall. El model s’ha calculat en règim mixt.

Gual Can Saverneda

El model s’ha plantejat en règim permanent. En aquest sentit, s’ha considerat que la
punta dels hidrogrames d’avinguda tindria una durada tal que la hipòtesi de règim
permanent pot representar adequadament el comportament real de les avingudes en
el curs fluvial estudiat.

Esquema de la discretització de la modelització de l’estat actual

CARACTERITZACIÓ BÀSICA DEL MODEL HEC-RAS: ESTAT ACTUAL
Tram del Riu Brugent

El preprocés de les dades inicials i el postprocés dels resultats es realitzen amb el
programa HEC-GEORAS englobat en l’entorn SIG del programa ArcMap.
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Els coeficients de Manning estimats en funció del tipus de superfície, la vegetació o els
obstacles presents es relacionen a la taula següent:

7.3.3. Caracterització hidràulica de l’estat actual

Els resultats detallats dels càlculs hidràulics en la modelització unidimensional (HecRas) realitzats es presenten a l’annex núm. 3 (Càlculs hidràulics) d’aquesta memòria.
Cas

n (Manning)

Llera de fons sorrenc

La figura següent mostra la delimitació de la zona inundable obtinguda de la
modelització amb Hec-Ras de 10 anys de període de retorn per a l’estat actual:

0,035

Vegetació de ribera i esbarzers

0,080

Horts i vivers

0,050

Camps de conreu

0,040

Arbres espaiats

0,060

Carretera

0,020

Zona urbanitzada

0,100

Els coeficients de contracció i expansió que s’han considerat són de 0,1 i 0,3
respectivament en trams de llera natural i de 0,3 i 0,5 per a les estructures que
interfereixen l’espai fluvial i per aquells trams de llera amb un meandre molt marcat
(meandre aigua amunt del pont del Carrilet, meandre a l’alçada de la confluència de la
riera del Mosquer i meandre aigua avall dels terrenys del sector PPU-A). El model es
completa amb àrees inefectives del flux allà on correspon segons el comportament
hidràulic de les estructures que interfereixen el curs fluvial i de les condicions de les
seccions d’aigua amunt i aigua avall (presència de construccions o qualsevol tipus
d’obstrucció).
Per a les anàlisis hidràuliques s’utilitzen els cabals punta d’avinguda associats a 10
anys de període de retorn en el model HEC-RAS i de 100 i 500 anys de període de
retorn en el model IBER, per a l’estat futur dels usos del sòl en el punt on es concentra
l’escorrentiu aigua avall dels terrenys del sector PPU-A (BRU050U, vegis annex
d’Estudi Hidrològic).
La taula següent resumeix els cabals introduïts als models:

Eix de drenatge
Riu Brugent

Q10

Q100

Q500

m³/s

m³/s

m³/s

19,15

111,62

232,56

Delimitació de les zones inundables mitjançant el model hidràulic Hec-Ras en l’estat actual per l’avinguda de 10 anys
de període de retorn.

El flux d’avinguda corresponent a episodis de 10 anys de període de retorn
(Q10=19,15m³/s) restaria confinat dins de la secció de desguàs de la llera d’aigües
baixes, sense produir-se desbordaments.
A continuació es mostra el perfil longitudinal del riu Brugent i una secció representativa
a l’alçada del sector PPU-A, amb la làmina d’aigua, calat crític i línia d’energia per a 10
anys de període de retorn:
Es t. Hidr. riu Brugent
Geom: EA

Plan: Estat Actual

Flow: Estudi Hidrològic del Brugent

Pont Carrilet

482

Legend
Línia d'energia Q10

Terrenys sector PPU-A

480

Làmina d'aigua Q10
Cal at críti c Q10
Fons llera

Elevation (m)

478

476

Gual Can Saverneda

474

Gual Can Talledes

472

0

500

100 0

1827

1793

1763

1737

1707

1679

1647

1617

1587

1531
1557

1475
1500

1376
1402
1427
1446

1347

1320

1263
1286

1227

1196

1141
1166

1110

1076

1047

1015

985

956

926

897

867

837

807

777

747

717

656
687

626

597

568

537

506

476

446

391
416

327
353

297

267

237

207

177

147

116

87

27

468

57

470

150 0

Main Channel Distance (m)

Perfil longitudinal de la làmina d'aigua, calat crític i línia d’energia assolida en l'estat actual del riu Brugent, per 10 anys
de període de retorn
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7.4. Estudi hidràulic amb modelització bidimensional (IBER)
Es t. Hidr. riu Brugent

Plan: Estat Actual

Geom: EA Flow: Estudi Hi drològic del Brugent
River = El Brugent Reach = StFeliuPal lerols
RS = 897
. .02
0
4

.04

.06

.08

.035

.08

7.4.1. Metodologia

.06
Legend
Línia d'energia Q10

480

Làmina d'aigua Q10
Cal at críti c Q10

Ctra. C-63

Fons llera
Levee

Elevation (m)

478

Àrees inefectives

Terrenys sector PPU-A

Marges

476

474

50

100

150

200

250

300

Station (m )

Secció representativa (RS897) del riu Brugent a l’alçada del sector PPU-A amb la làmina d’aigua, calat crític i línia
d’energia de 10 anys de període de retorn.

A continuació es mostra un detall del perfil transversal del pont del Carrilet amb la
làmina d’aigua, calat crític i línia d’energia per a 10 anys de període de retorn:
Es t. Hidr. riu Brugent

.08

Utilitzant notació vectorial, podem escriure les equacions de Saint Venant en dues
dimensions en forma conservativa com:

Plan: Estat Actual

Geom: EA Flow: Estudi Hi drològic del Brugent
River = El Brugent Reach = StFeliuPal lerols
RS = 1450
.04

A partir de les lleis físiques de conservació que governen el flux d’un fluid en general
(conservació de la massa, conservació de la quantitat de moviment i equacions
constitutives), particularitzat a un flux incompressible i isotròpic, com és l’aigua,
s’obtenen les equacions de Navier-Stokes per al moviment instantani i d’aquestes es
dedueixen, considerant variables mesurades en el temps, les equacions de Reynolds.
D’aquestes, integrant en la profunditat per eliminar la dimensió vertical, s’obtenen les
equacions de Saint Venant bidimensionals, vàlides quan el flux que es vol representar
té també aquest caràcter bidimensional, amb velocitats verticals petites, pendent del
fons de la llera suaus, i en general les dimensions horitzontals predominen sobre la
vertical.

.035

BR

.08

.04
Legend

(1.1)

Línia d'energia Q10
Làmina d'aigua Q10
Cal at críti c Q10

482

Fons llera
Levee

Elevation (m)

Àrees inefectives
Marges

480

on el vector de variables conservades w i el vector dels termes de flux Fx, Fy venen
donats per:

478

476

80

100

120

140

160

Station (m )

Secció del pont del Carrilet amb la làmina d'aigua, calat crític i línia d’energia assolida en l'estat actual per 10 anys de
període de retorn

(1.2)
i els termes Gk, representen els termes font incloses en les equacions hidrodinàmiques
L’equació 1.1 consta de tres termes. El primer terme representa la variació temporal
local de les variables hidràuliques: massa i quantitat de moviment; el segon terme
representa la variació espacial dels fluxos de les mencionades quantitats; i el tercer
terme (terme independent) representa l’increment o la pèrdua de massa i quantitat de
moviment per unitat de temps en un volum diferencial que es mou amb el fluid. En
qualsevol cas la variació de massa ha de ser nul·la, pel que la primera component del
vector de variables independent és zero.
La contribució exterior a la quantitat de moviment, amb les hipòtesis realitzades, té
dues raons: la variació de l’energia potencial (reflexa el pendent de fons) i les forces de
fricció amb el contorn (reflexa la pendent motriu).
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En el mòdul hidrodinàmic es resolen les equacions de conservació de la massa i del
moment en les dues direccions horizontals:

La figura següent mostra la malla amb la qual es discretitza el terreny, que en aquest
cas correspon a un mallat RTIN (Rectangular Triangulated Irregular Network) obtingut
a partir del model digital de la topografia fixant una tolerància en les elevacions de
0,10m i unes dimensions màximes i mínimes dels elements de 8,00 i 2,00 m,
respectivament.

on h és el calat, Ux, Uy són les velocitats horitzontals promitjades en profunditat, g és la
acceleració de la gravetat, Zs és la elevació de la làmina lliure, Ĳs és la fricció en la
superfície lliure deguda al fregament produït pel vent, Ĳb és la fricció deguda al
fregament del fons, ȡ és la densitat de l’aigua, ȍ és la velocitat angular de rotació de la
terra, Ȝ és la latitud del punt considerat, Ĳexx, Ĳexy, Ĳeyy són les tensions tangencials
efectives horitzontals, i Ms, Mx, My són respectivament els termes font/detracció de
massa i de moment, mitjançant les quals es realitza la modelització de precipitació,
infiltració i detracció.
7.4.2. Caracterització de la modelització hidràulica

Tal com s’ha descrit a l’apartat 7.1 d’aquesta memòria, per tal d’abordar amb la
màxima precisió la complexitat de la inundació de la plana i determinar els efectes de
l’ocupació sobre dels terrenys en la laminació de la punta dels hidrogrames, es realitza
una modelització bidimensional del riu Brugent al seu pas pels terrenys del sector
PPU-A.
Concretament, es realitzen les anàlisis següents:
•

Anàlisi de la situació actual: correspon a la modelització amb hidrogrames
d’avinguda de 100 i 500 anys de període de retorn del riu Brugent amb la
topografia de la llera i marges en el seu estat actual.

•

Estimació de la Zona de Flux Preferent: correspon a la modelització per a
cabals de 100 anys de període de retorn, del riu Brugent considerant la
ubicació del sector PPU-A al marge esquerre elevat a fi i efecte de que les
sobreelevacions màximes són inferiors al límit de 30 centímetres estipulat en el
Reglament de Domini Públic Hidràulic.

•

Estat Proposta d’implantació del sector PPU-A: correspon a modelitzacions
per a cabals de 100 i 500 anys de període de retorn per separat, del riu Brugent
amb la topografia de la llera en l’estat actual i situant el sector PPU-A amb les
propostes de cota d’urbanització per tal d’evitar zones d’inundació greu a les
parcel·les edificables.

Detall de la malla de la modelització bidimensional en el tram central del riu Brugent

Pel que fa a la rugositat assignada en la modelització s’ha utilitzat la mateixa relació
ús-rugositat establerta a la descripció del model unidimensional Hec-Ras (apartat 7.3.2
d’aquesta memòria) i realitzada seguint els criteris de les recomanacions de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
La figura següent grafia la distribució de rugositats considerada.

La modelització inclou un total d’uns 1.870 m de llera del riu Brugent. La descripció de
les propietats del sistema modelitzat es basen en la definició de la topografia i la
rugositat dins d'una malla que abasta tot el domini (28,90 ha per a la situació actual).

Assignació de coeficients de rugositat en funció de l’ús del sòl
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Pel que fa a l’assignació de les condicions de contorn, s’han introduït als extrems
d’aigua amunt del riu Brugent i de les rieres del Mosquer i de la Fàbrega, els
hidrogrames d’avinguda obtinguts a la modelització hidrològica HEC-HMS (presentats
a l’apartat 6.2), i a l’extrem d’aigües avall s’ha modelitzat en calat crític. Pel que fa a
l’assignació de les condicions d’humitat inicials s’ha considerat tota la geometria en
sec.

Per episodis de 100 anys de període de retorn, els calats d’inundació en els terrenys
del sector PPU-A serien de l’ordre d’entre 0,10 i 0,50 m i les velocitats del flux
desbordat serien de l’ordre d’entre 0,40 i 1,00 m/s. En general el risc d’inundació per a
Q100 en aquests terrenys seria de lleu a moderat.
Per tal d’il·lustrar aquests valors a continuació es mostra la distribució de la perillositat
per a T= 100 anys del riu Brugent a l’alçada del sector PPU-A:

7.4.3. Caracterització hidràulica d’avingudes en la situació actual

A l’apartat de plànols es presenten els resultats gràfics dels valors màxims de
delimitació, calats, velocitat i condicions d’inundació del riu Brugent, per a les diferents
anàlisis hidràuliques corresponents a avingudes de 100 i 500 anys de període de
retorn.
La figura següent mostra la delimitació de les zones inundables obtingudes de la
modelització bidimensional (IBER) per a 100 i 500 anys de període de retorn,
juntament amb la de 10 anys obtinguda de la modelització unidimensional (Hec-Ras)
per a l’estat actual:

Delimitació de perillositat per a avingudes de 100 anys de període de retorn del riu Brugent en l’estat actual.

Delimitació de les zones inundables mitjançant IBER en l’estat actual per les avingudes del riu Brugent de 100 i 500
anys de període de retorn (Q10 mitjançant Hec-Ras). Situació de dues seccions representatives.

Pel que fa a la delimitació de les zones inundables, la modelització bidimensional
reprodueix amb més exactitud els calats i les velocitats del flux desbordat respecte una
modelització unidimensional, perquè té en compte el desacoblament del flux desbordat
respecte el flux de la llera.
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8. PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ

7.4.4. Delimitació de la Zona de Flux Preferent

Tal com es descriu a l’apartat 4 d’aquesta memòria, la Zona de Flux Preferent és
aquella zona constituïda per la unió de la zona o zones on es concentra preferentment
el flux durant les avingudes, o via d’intens desguàs, i de la zona on, per a l’avinguda de
100 anys de període de retorn, es puguin produir danys greus sobre les persones i els
béns, quedant delimitat el seu límit exterior mitjançant l’envolupant d’ambdues zones.
En aquest cas, la delimitació de la Zona de Flux Preferent es realitza interpretant
l’envolvent del marge esquerre de la Via d’Intens Desguàs al llarg del límit de l’àmbit
del sector que confronta amb la llera del riu Brugent.
En aquest anàlisi s’avalua hidràulicament la via d’intens desguàs com la zona per la
que passaria l’avinguda de 100 anys de període de retorn, sense produir una
sobreelevació major de 0,30 m, respecte la cota de làmina d’aigua que es produiria en
la mateixa avinguda considerant tota la plana d’inundació existent (estat actual).
La figura que s’adjunta seguidament grafia la sobreelevació de la làmina d’aigua
respecte de la situació actual que s’obté amb la delimitació de la zona de flux
preferent.

8.1. Descripció general de la proposta
D’acord amb les anàlisis hidràuliques realitzades i detallades en els apartats anteriors,
s’avalua hidràulicament la proposta d’implantació conjunta del sector PPU-A a l’àmbit
del ‘Pla de Llongafollia’ i del traçat de la variant de la carretera C-63 a Sant Feliu de
Pallerols que consisteix bàsicament en:
- Respectar l’espai delimitat com a Zona de Flux Preferent, necessari per vehicular el
flux d’avingudes del riu Brugent per avingudes de 100 anys de període de retorn.
- Protegir la implantació del sector front al risc d’inundació en cas d’avingudes de 500
anys de període de retorn, mitjançant l’elevació de la cota dels terrenys amb
l’objectiu de compatibilitzar l’ús d’activitats econòmiques segons el Reglament de la
Llei d’Urbanisme.

8.2. Zonificació de l’Espai Fluvial
Per a l’aplicació de la directriu de preservació front als riscos d’inundació del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, és necessari realitzar una proposta de zonificació
de la Zona de Sistema Hídric (vegis l’apartat 4 d’aquesta memòria).
La proposta de zonificació del Sistema Hídric es realitza a partir de la definició de la
Zona de Flux Preferent d’avingudes inclosa al Reglament del Domini Públic Hidràulic,
ja que, tal com s’ha exposat a l’apartat 4.2.3, es tracta d’una definició conceptualment
equivalent al sistema hídric i alhora disposa d’una justificació tècnica suficient per tal
que s’hagi incorporat recentment a la legislació d’aigües estatal. La proposta de
zonificació del Sistema Hídric consisteix amb el límit d'implantació de la parcel·la tal i
com es justifica a l'apartat 7.4.4 del present document.

8.3. Definició de la proposta d’implantació
La proposta d’implantació del sector consisteix en:
1) Definició de l’àmbit d’implantació respectant la proposta de zonificació del
Sistema Hídric de manera que l’ocupació de part dels terrenys del pla no
produeixi alteracions significatives en el comportament hidràulic d’avinguda
que puguin perjudicar a tercers. La proposta inclou el traçat de la carretera
variant de la C-63 a Sant Feliu de Pallerols.

Diferència de nivells d’aigua per a període de retorn de 100 anys del riu Brugent entre la situació actual i la delimitació
de la Zona de Flux Preferent.
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2) Definició de les cotes mínimes d’urbanització de manera que se no
s’assoleixi la condició d’inundació greu per episodis extraordinaris
d’avinguda (500 anys de període de retorn). Les cotes d’urbanització
mínimes proposades són de forma genèrica 35 centímetres (color groc a la
figura adjunta) superiors a la cota actual del terreny a excepció de la part
nord-oest del polígon on es proposa un recreixement d’entre 35 a 60
centímetres (color vermell de la figura adjunta).
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Les actuacions de recuperació ambiental en la zona de sistema hídric
quedaran definides en el Projecte de restauració dels ambients de ribera i
conservació de la verneda del riu Brugent, del SAE del Pla de Llongafollia a
Sant Feliu de Pallerols.
4) Protecció del talús del replè de terres per elevar la cota d’urbanització
mitjançant la formació d’un talús estès (pendent mínim en relació 2H:1V),
amb plantació de vegetació arbustiva i arbòria d’espècies autòctones de
ribera.

8.4. Modelització hidràulica en la situació proposada
Per a la caracterització i anàlisi del comportament hidràulic de la proposta d’actuació
s’ha elaborat una modelització hidràulica bidimensional (IBER) a partir de la
modificació de la modelització realitzada per a la caracterització en la situació actual.
La comparativa entre els models de la situació actual i la situació proposada permet
determinar la influència d’aquestes actuacions sobre la inundabilitat actual, així com
predefinir les mesures necessàries per a la protecció del replè dels terrenys del sector
PPU-A.
Distribució de les zones de recreixement proposades.

L’anàlisi dels resultats mostra que les actuacions proposades pràcticament no
alterarien el comportament hidràulic del riu Brugent respecte el que es donaria en la
situació actual. Concretament, s’observa com per a 100 anys de període de retorn les
sobreelevacions de la làmina d’aigua serien de l’ordre de fins 0,10 m.
Llegenda
< -1.0
-1.0 - -0.3
-0.3 - -0.1
-0.10 - -0.05
-0.05 - 0.05
0.05 - 0.1
0.10 - 0.3
0.3 - 1
> 1.0

Diferència de nivells d’aigua per a avingudes de període de retorn de 100 anys entre l’estat proposta i l’estat actual.
Distribució de les cotes d’urbanització mínimes proposades.

3) Recuperació ambiental de l’àmbit del pla inclòs dins la proposta de Zona de
Sistema Hídric, topogràficament antropitzat i amb l’existència d’una mota de
protecció que és necessari eliminar per tal de garantir el funcionament
hidràulic en avinguda previst amb la delimitació de la zona de flux preferent.
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Per a avingudes de 500 anys de període de retorn les majors sobreelevacions
puntuals de la làmina d’aigua es produirien a l’entorn nord-oest del polígon amb
increments puntuals de fins 35 centímetres, mentre que en el conjunt del tram
analitzat i de les parcel·les aigua amunt i aigua avall serien inferiors a 30 centímetres.
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Llegenda
< -1.0

8.4.1. Anàlisi de l’efecte de la laminació del riu Brugent

-1.0 - -0.3
-0.3 - -0.1
-0.10 - -0.05
-0.05 - 0.05
0.05 - 0.1
0.10 - 0.3
0.3 - 1
> 1.0

A partir de la modelització bidimensional en règim variable s’analitza l’efecte sobre els
cabals punta d’avinguda que tindria l’ocupació de la plana inundable per la proposta de
traçat alternatiu de variant i el desenvolupament del sector PPU-A. Aquesta anàlisi es
realitza per tal d’avaluar l’afecció que es podria produir sobre l’increment del risc
d’inundació al nucli urbà de Sant Feliu de Pallarols, situat aigua avall de l’àmbit
d’estudi.
Les figures que s’adjunten mostren la superposició dels hidrogrames dels cabals
d’entrada (suma dels hidrogrames del riu Brugent, riera del Mosquer i riera de la
Fàbrega), de sortida en l’estat actual i de sortida en la situació d’ocupació de la plana
inundable, per a 100 i 500 anys de període de retorn.

Diferència de nivells d’aigua per a avingudes de període de retorn de 500 anys entre l’estat proposta i l’estat actual.

Així mateix, tal i com es pot observar a la següent figura, amb la nova proposta de
cotes mínimes d’urbanització el conjunt de la parcel·la per a avingudes de 500 anys de
període de retorn es trobaria en zona d’inundabilitat moderada o lleu, fent l’ús
compatible amb els requeriments establerts en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

La comparació dels hidrogrames d’avinguda aigua avall dels terrenys del sector
urbanitzable industrial PPU-A en ambdues situacions estudiades (actual i ocupació de
la plana), permet observar que la resposta hidrològica és pràcticament equivalent, la
qual cosa permet concloure que la modificació de l’àrea inundable dels terrenys del
‘Pla de Llongafollia’ com a conseqüència de l’ocupació dels terrenys no suposaria un
agreujament de la situació de risc d’inundació aigües avall del tram estudiat.

Llegenda
RISC
Lleu
Moderat
Greu

9.

Delimitació de perillositat per a avingudes de 500 anys de període de retorn del riu Brugent en l’estat de proposta
d’implantació.

El talús del límit de la implantació del sector no presentaria risc d’erosió important, ja
que per avingudes de 500 anys la làmina d’aigua assoliria de l’ordre de 0,50 a 1,00 m
d’alçada respecte la base del terraplè amb unes velocitats de l’ordre d’entre 0,50 i 1,50
m/s. A partir d’aquests valors, en la fase de redacció del projecte constructiu s’hauran
de prendre les mesures més adients per a la seva protecció en front erosions durant
els episodis d’avingudes de 500 anys de període de retorn.
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DOCUMENTS QUE INTEGREN L’ESTUDI
10. CONCLUSIONS

El present estudi conté els documents que es relacionen seguidament.

Seguidament s’enumeren les conclusions principals que s’extrauen de l’estudi hidràulic
del tram del riu Brugent que limita amb els terrenys on la modificació puntual del
planejament preveu ubicar el sector industrial PPU-A, al terme municipal de Sant Feliu
de Pallerols:

Memòria
Annexos a la memòria:



Actualment els terrenys coneguts com a ‘Pla de la Teula’ o ‘Pla de Llongafollia’,
on es preveu ubicar el sector PPU-A, al nord del nucli urbà de Sant Feliu de
Pallerols i al marge esquerre del riu Brugent, serien inundables per episodis
d’avinguda del Brugent corresponents a 100 i 500 anys de període de retorn.



L’anàlisi de la compatibilitat d’usos del sòl amb el risc d’inundació, necessària per
aplicació tant del Reglament de la Llei d’Urbanisme (article 6, Decret 305/2006,
de 18 de juliol) com del Reglament de Domini Públic Hidràulic (Reial Decret
9/2008, d’11 de gener), es realitza mitjançant la definició d’una proposta de
zonificació de l’espai fluvial, tal com va ser aprovada per l’Agència Catalana de
l’Aigua el 16 de febrer de 2010.



La proposta de zonificació se centra en la delimitació de la zona de sistema
hídric requerida al Reglament de la Llei d’Urbanisme, que és conceptualment
equivalent a la zona de flux preferent definida al Reglament de Domini Públic
Hidràulic, ja que defineix l’àmbit de l’espai fluvial on no es pot admetre cap nova
edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible
del perfil natural, que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració
del règim de corrents en cas d’avinguda.

Annex núm. 1 – Reportatge fotogràfic
Annex núm. 2 – Estudi hidrològic
Annex núm. 3 – Càlculs hidràulics

Plànols
Plànol núm. 1: Situació i emplaçament
Plànol núm. 2: Caracterització hidrològica. Tramificació de cabals punta d’avinguda
Plànol núm. 3: Discretització del model hidràulic sobre base topogràfica
Plànol núm. 4: Delimitació de les zones inundables. Situació Actual
Plànol núm. 5: Caracterització Situació Actual. T=100 anys
Plànol núm. 6: Caracterització Situació Actual. T=500 anys
Plànol núm. 7: Proposta de Zonificació del Sistema Hídric
Plànol núm. 8: Proposta d’implantació
Plànol núm. 9: Caracterització Proposta d’Implantació. T=100 anys

Donat que el Reglament de la Llei d’Urbanisme estableix que la zonificació de
l’espai fluvial és competència de l’administració hidràulica i que, a manca de
zonificació aprovada, estableix uns criteris molt genèrics per a la delimitació de la
zonificació, en aquest estudi s’ha optat per delimitar l’àmbit necessari del riu
Brugent per poder vehicular el flux d’avinguda sense que s’alteri el
comportament hidràulic que es donaria en la situació actual a partir dels criteris
tècnics inclosos al Reglament del Domini Públic Hidràulic.

Plànol núm. 10: Caracterització Proposta d’Implantació. T=500 anys



D’acord amb les anàlisis hidràuliques realitzades, la proposta d’implantació
conjunta del sector PPU-A i del traçat de la variant de la carretera C·63 a Sant
Feliu de Pallerols respecta l’espai necessari per vehicular el flux d’avingudes del
riu Brugent, produint-se condicions de risc lleu a moderat per a avingudes
extraordinaris de 500 anys de període de retorn.

Riudellots de la Selva, abril de 2014.
L’autor de l’estudi,

Agustí Pere Figueras Romero
Enginyer de camins, canals i ports. Col·legiat núm. 18.267
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Annex: Reportatge Fotogràfic
En aquest annex es mostren les imatges preses al treball de camp de l’estudi d’inundabilitat
del riu Brugent al seu pas pels terrenys del Pla de la Teula, on es situarà el sector
urbanitzable industrial PPU-A de la modificació puntual del POUM de Sant Feliu de
Pallerols. A continuació es mostren les fotografies realitzades amb la seva descripció i al
final de l’annex un plànol de situació del lloc on es van prendre.

Foto núm. 2. Vista de la llera en direcció aigua avall des del gual del camí de Can Talledes (extrem d'aigua
amunt)

Foto núm. 1. Vista de la llera en direcció aigua amunt des del gual del camí de Can Talledes (extrem d'aigua
amunt)
Foto núm. 3. Gual del camí de Can Talledes vist des d'aigua avall
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Foto núm. 6. Vista de la llera des del pont del Carrilet en direcció aigua amunt

Foto núm. 4. Llosa de formigó de l'antic camí de Can Talledes

Foto núm. 7. Vista dels terrenys del marge dret a l'alçada del pont del Carrilet

Foto núm. 5. Vista de la llera en direcció aigua avall des de l'antic gual
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Foto núm. 8. Vista des del marge dret de l'estructura del pont del Carrilet format per bigues laterals en gelosia

Foto núm. 10. Vista en direcció aigua avall de l'estructura del pont del Carrilet

Foto núm. 11. Vista en direcció aigua avall dels terrenys del Pla de la Teula des de l'alçada del pont del Carrilet

Foto núm. 9. Vista de la llera des del pont del Carrilet en direcció aigua avall
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Foto núm. 12. Vista de la llera en direcció aigua avall des d'uns 100 m aigua amunt de l'eix del meandro

Foto núm. 14. Vista dels terrenys i vegetació del marge esquerre a l'alçada de l'eix del meandro

Foto núm. 13. Vista de la llera en direcció aigua amunt des d'uns 100 m aigua amunt de l'eix del meandre

Foto núm. 15. Vista de la llera aigua amunt de la petita resclosa situada aigua avall de l'eix del meandre
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Foto núm. 16. Vista de la llera aigua avall de la petita resclosa situada aigua avall de l'eix del meandro

Foto núm. 18. Vista dels marges i llera des del camí que boreja els actuals vivers del Pla de la Teula

Foto núm. 17. Resclosa (o gual d'un antic camí) de pedra seca, situada aigua avall de l'eix del meandre

Foto núm. 19. Vista del camí i mota del marge esquerre que boreja els vivers
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Foto núm. 20. Vista dels terrenys i contramota dels vivers del Pla de la Teula en direcció aigua avall

Foto núm. 22. Vista dels terrenys dels vivers. Al fons la carretera C-63

Foto núm. 23. Vista de la llera en direcció aigua amunt a l'extrem sud dels terrenys del sector urbanitzable PPUA

Foto núm. 21. Vista dels terrenys i contramota dels vivers del Pla de la Teula en direcció aigua amunt
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Foto núm. 24. Vista de la llera en direcció aigua avall a l'extrem sud dels terrenys del sector urbanitzable PPU-A.
Al fons la carretera C-63

Foto núm. 26. Vista de la llera en direcció aigua avall a l'alçada de la confluència amb la Riera de laFàbrega

Foto núm. 25. Vista de la llera en direcció aigua amunt a l'alçada de la confluència amb la Riera de la Fàbrega

Foto núm. 27. Vista de la llera en direcció aigua amunt des del gual del camí de Can Saverneda
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Foto núm. 28. Vista de la llera en direcció aigua avall des del gual del camí de Can Saverneda
Foto núm. 30. Carril bici i mota del marge esquerre aigua avall de Can Saverneda

Foto núm. 31. Vista dels terrenys del Pla de la Teula des de la carretera C-63 en direcció perpendicular a la llera

Foto núm. 29. Gual del camí de Can Saverneda vist des d'aigua amunt
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ANNEX NÚM.2: ESTUDI HIDROLÒGIC

REVISIÓ DE L’ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL RIU BRUGENT
PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT FELIU
DE PALLEROLS AL SECTOR URBANITZABLE INDUSTRIAL
PPU-A (PLA DE LLONGAFOLLIA)
Annex: Estudi hidrològic
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-

Utilització de hietogrames de pluja de disseny obtinguts mitjançant el mètode
dels blocs alternats a partir de les corbes IDF de la instrucció 5.2-IC per a
pluges de 24 hores de durada i intervals de 10 minuts. La precipitació diària
màxima associada als diferents períodes de retorn s’obté de les capes de
precipitació màxima diària elaborada pel Ministeri de Foment amb
col·laboració del CEDEX. Mitjançant l’anàlisi SIG s’obté la mitjana de
precipitació per a cada subconca.

-

Aplicació d'un coeficient de simultaneïtat (Ka) de la precipitació igual per
totes les subconques en funció de l’àrea drenada. La modelització hidrològica
es realitza considerant set valors de Ka que són representatius de diferents
trams de la conca entre 1,00 i 0,90 en intervals de 0,025.

-

Realització d’un model HEC-HMS utilitzant l’hidrograma unitari del SCS,
considerant un temps de retard (Tlag) equivalent al 31% del temps de
concentració i amb una propagació d’hidrogrames mitjançant el mètode de
Muskingum-Cunge, de clara fonamentació hidràulica.

Revisió de l’Estudi d’inundabilitat del riu Brugent per a la
Modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols al
sector Urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

Annex: Estudi hidrològic

1. INTRODUCCIÓ.
Per a la correcta caracterització hidràulica i anàlisi del risc d’inundació és fonamental el
coneixement de la hidrologia associada a les subconques hidrogràfiques dels cursos
d’aigua naturals que transcorren per l’àmbit del sector urbanitzable industrial PPU-A
del terme municipal de Sant Feliu de Pallerols, totes elles incloses a la conca del riu
Brugent al punt on es concentra l’escorrentiu situat aigua amunt del nucli urbà.
En el present annex es detalla l’estudi hidrològic realitzat considerant les condicions
actuals dels eixos de drenatge natural i de les seves conques i subconques d’aportació
associades.

3. CARACTERITZACIÓ DE LES PLUGES
La precipitació diària màxima associada als diferents períodes de retorn s’obté de les
capes de precipitació màxima diària elaborada pel Ministeri de Foment amb
col·laboració del CEDEX. Mitjançant l’anàlisi SIG s’obté la mitjana de precipitació per a
cada subconca.
A continuació es mostra el resum d’aquesta anàlisi on es presenten els valors mitjos
de precipitació màxima diària (mm) per a diferents períodes de retorn a cada subconca
considerada:

2. METODOLOGIA.
La metodologia d’estudi hidrològic del present document s’ha basat en els criteris
tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua en el document “Guia tècnica.
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de
2003. Concretament, s’han seguit els passos següents:
-

Delimitació de les conques d’aportació i subdivisió d’aquestes per a un anàlisi
més detallat en subconques de superfície màxima de 26,00 km2. La
delimitació de les conques i subconques es realitza amb el programa HECGEORAS englobat en l’entorn SIG del programa ArcView i verificat sobre
plànols de cartografia en format digital a escala 1:5.000 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

-

Utilització del model SCS per a l’obtenció del llindar d’escorrentiu,
considerant la base geològica dels substrats i la base d’usos del sòl
(Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya), i
utilitzant un factor regional de correcció de valor 1,30. La base d’usos del sòl
es corregeix sobre ortofotomapa del 2009 per a l’anàlisi hidrològica de l’estat
actual. Per a l’anàlisi de l’estat futur es modifica l’anterior i es considera tots
els creixements previstos al POUM de Sant Feliu de Pallerols (inclosa la
modificació puntual del sector industrial PPU-A)
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La taula següent resumeix les característiques principals de les pluges de disseny:
Precipitació màxima diària CEDEX (mm)
T (anys)

10

100

500

Pd,T (mm)

130.92

213.92

281.84

286.36

Imax (mm/h)

162.25

265.11

349.28

215.10

283.75

Imax (l/s/ha)

450.7

736.4

970.2

130.30

213.69

281.52

P10,max (mm)

27.0

44.2

58.2

0.79

129.67

212.67

280.00

BRU060

0.34

130.99

213.99

281.99

BRU070

0.12

130.92

213.92

281.84

CLA010

2.41

130.31

213.79

281.15

FAB010

1.70

128.39

210.49

276.50

ISC010

5.62

136.44

224.64

296.86

ISC020

4.22

133.59

219.24

289.49

MOS010

1.18

128.51

210.98

277.43

SAV010

0.98

129.26

211.42

277.98

Codi
Subconca

Superfície
(Km2)

T = 10 anys

T = 100 anys

T = 500 anys

BRU010

3.50

135.80

222.67

293.53

BRU020

2.82

132.57

217.51

BRU030

0.72

131.21

BRU040

1.45

BRU050

on:
Pd,T (mm)
Imax

és la precipitació diària màxima associada a un període de retorn T
és la intensitat màxima en 10 minuts d’una tempesta convectiva

P10,max (mm) és la precipitació màxima en 10 minuts associada a un període de retorn T
El gràfic següent mostra la definició de la distribució temporal d’una pluja de 100 mm
en 24 hores.

Per a l’obtenció del hietograma de pluja de disseny, s’utilitzen les corbes IntensitatDurada-Freqüència definides a la instrucció 5.2-IC:

I D ,T
I d ,T

§ I
=¨ 1
¨I
© d ,T

·
¸
¸
¹

28 0 ,1 − D 0 ,1
280 ,1 −1

I d ,T =

Pd ,T (mm)
24 (h)

on,
ID,T és la intensitat de precipitació de durada D i període de retorn T;
Id,T és la intensitat mitja diària de precipitació per a un període de retorn T, obtinguda a
partir del valor de precipitació diària màxima anual corresponent al mateix període de
retorn (Pd,T );
I1 / Id,T és la relació entre la intensitat horària i la diària. A l’àmbit territorial de
Catalunya correspon un valor I1 / Id,T = 11.
El hietograma d’intensitats s’obté cada 10 minuts i es forma mitjançant el mètode dels
blocs alternats.
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4. ELABORACIÓ DEL MODEL HIDROLÒGIC HEC-HMS

L’anàlisi de la resposta hidrològica de la conca del riu Brugent a l’alçada del límit nord
del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols es realitza en dos escenaris diferents:

Riu Brugent

4.1. Escenaris estudiats

4.2. Determinació de les conques d’aportació
Les conques d’aportació dels diferents eixos de drenatge natural s’han subdividit en
subconques més reduïdes per poder disposar d’hidrogrames d’avinguda en diferents
punts d’interès per a l’estudi hidràulic d’inundació i per tal de caracteritzar correctament
les subconques que per les seves característiques morfomètriques cal subdividir-les.
L’estudi hidrològic abasta la conca hidrogràfica del riu Brugent aigua amunt del punt on
es concentra l’escorrentiu d’aquest a l’alçada de la Rectoria de Sant Feliu de Pallerols
(aigua amunt del nucli urbà). El model hidrològic per tant comprèn un total de 25,73km²
i s’ha discretitzat en un total de 13 subconques d’una superfície entre 0,12 i 5,62 km2.

Torrents afluents

a) Situació d’usos del sòl actuals (situació actual - EA)
b) Situació de desenvolupament complet del PGOU vigent i de la Modificació
Puntual a l’àmbit del sector urbanitzable industrial PPU-A (situació futura - MP)

Superfície
Drenada
(km2)

Curs fluvial

Tramificació de cabals

Codi tram

Riu Brugent

Tram de capçalera a la confluència dels Torrents de les
Cabanyes i de Marboleny, a l'alçada de Coll de Bas.

BRU010D

3.50

Riu Brugent

Tram entre el Coll de Bas i l'afluència del Torrent de Sant
Iscle (tram també anomenat riera de Sant Miquel)

BRU020D

6.32

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb del Torrent de Sant Iscle i
el rec del Claperol

BRU030D

16.87

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb el rec del Calperol i la riera
del Mosquer

BRU040U

19.29

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb la riera del Mosquer i la
riera de la Fàbrega

BRU050U

21.92

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb la riera de la Fàbrega i el
torrent de Saverneda

BRU060U

24.41

Riu Brugent

Tram entre la confluència amb el torrent de Saverneda i la
Rectoria de Sant Feliu de Pallerols

BRU070U

25.73

Rec del Claperol

Tram de capçalera fins a la confluència al el riu Brugent

CLA010D

2.41

Riera de la
Fàbrega

Tram de capçalera fins a la confluència al el riu Brugent

FAB010D

1.70

Torrent de Sant
Iscle

Tram de capçalera fins a l'alçada de Cal Prim

ISC010D

5.62

Torrent de Sant
Iscle

Tram des de Cal Prim fins a la confluència amb el riu
Brugent

ISC020D

9.84

Riera del
Mosquer

Tram de capçalera fins a la confluència al el riu Brugent

MOS010D

1.18

Torrent
Saverneda

Tram de capçalera fins a la confluència al el riu Brugent

SAV010D

0.98

La figura següent representa l’esquema hidrològic modelitzat amb el model HMS.

La modelització hidrològica inclou 13 subconques i 7 trams de llera natural permetent
tramificar cabals d’avinguda en 13 punts d’interès, els quals es defineixen a la taula
que s’adjunta seguidament. El plànol núm. 1 d’aquest annex, grafia la delimitació de
conques realitzada.
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Discretització de la modelització hidrològica realitzada amb el model HEC-HMS

4.3. Característiques hidromorfomètriques de les conques d’aportació
La caracterització de les diferents subconques mitjançant paràmetres morfològics i
hidrològics és el pas previ a l’aplicació de pluges de disseny per a la determinació dels
cabals punta d’avinguda o, en el seu cas, dels hidrogrames d’avinguda.
Els paràmetres hidromorfomètrics que determinen la resposta de cada subconca
davant de tempestes extraordinàries són:
-

Superfície

-

Longitud del curs principal

-

Pendent mitjana del curs principal

-

Temps de concentració

-

Llindar d’escorrentiu
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TC

el temps de concentració en hores,

L

la longitud del curs principal en km, i

j

la pendent mitjana del curs principal en m/m

S’entén que la formulació del temps de concentració per a conques urbanes
consolidades amb clavegueram complet però sense curs principal impermeabilitzat
només és aplicable per a anàlisis amb pluges de període de retorn de fins a la
corresponent a la de la capacitat de desguàs de la xarxa de drenatge urbà
(normalment sol ser inferior a episodis de T=10 anys). En conseqüència, la
modelització realitzada només té en compte les formulacions de conques
fonamentalment rurals i de conques urbanitzades amb grau d’impermeabilització
superior al 4%.
El llindar d’escorrentiu, paràmetre que engloba les pèrdues de pluja per intercepció,
emmagatzematge i infiltració, permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada
precipitació. Aquest s’obté a partir de taules tabulades derivades del mètode del
Nombre de Corba del SCS (Soil Conservation Service).
L’SCS va tabular els NC segons l’ús del sòl, la pendent, les característiques
hidrològiques, el grup del sòl en funció de la seva geologia i la permeabilitat associada.

Els paràmetres morfològics (superfície, longitud i pendent) s’han obtingut a partir de la
cartografia digital a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Els paràmetres hidrològics (temps de concentració i llindar d’escorrentiu) s’han calculat
a partir de la metodologia establerta en el document “Guia Tècnica. Recomanacions
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, redactat el març de 2003 per
l’Agència Catalana de l’Aigua.

La relació existent entre el paràmetre del llindar d’escorrentiu (P0) i el nombre de corba
(NC) és:

P0 =

Per a la determinació del temps de concentració s’utilitzen les fórmules de Témez
depenents del grau i característiques d’urbanització de la conca:

§ L ·
Tc = 0,3 ⋅ ¨¨ 0, 25 ¸¸
©j ¹

Temez _ II
c

T

0 , 76

per a conques fonamentalment rurals;

§ L ·
=
⋅ ¨¨ 0, 25 ¸¸
1 + μ ·(2 − μ ) © j ¹
0,3

0, 76

per a conques urbanitzades, amb grau

d’impermeabilització superior al 4%;

TcTemez _ III =

§ L ·
0,3
⋅ ¨¨ 0, 25 ¸¸
1 + 3· μ ·(2 − μ ) © j ¹

0, 76

per

a

conques

urbanes,

amb

grau

d’impermeabilització superior al 4%, clavegueram complet i/o curs principal
impermeabilitzat i de baixa rugositat;

on:
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5000
− 50
NC

Per a la consideració del tipus de substrat geològic present a cada subconca,
s’utilitzen els plànols de geologia a escala 1:50.000 (contrastat amb el d’escala
1:250.000) proporcionats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i s’interpreta mitjançant els criteris establerts al document
“Guia Tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”,
redactat el març de 2003 per l’Agència Catalana de l’Aigua. Pel que fa a la litologia
predominant del substrat de les conques estudiades són els conglomerats amb gresos
(sòl de tipus B de permeabilitat moderada) i els llims (sòl de tipus C de permeabilitat
baixa) i resseguint els principals eixos de drenatge afloren els dipòsits fluvials
quaternaris de graves i sorres (sòl de tipus A de permeabilitat alta).
Amb els mateixos criteris de l’ACA s’interpreta el plànol d’usos del sòl proporcionat
també pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
es corregeix sobre ortofotomapa del 2009 per considerar els usos del sòl actuals. A
posteriori es considera el desenvolupament urbanístic total del sector urbanitzable
industrial PPU-A per a la modelització de la situació futura. En el plànol núm. 2
d’aquest annex es poden observar els usos del sòl emprats.
La base de pendents del terreny per a la classificació del llindar d’escorrentiu, s’ha
obtingut a partir del model digital del terreny de pas de malla 30x30 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.
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D’aquesta manera, s’obté el llindar d’escorrentiu de cada subconca i el nombre de
corba associat. Tal com estableixen les recomanacions tècniques de l’Agència
Catalana de l’Aigua, el valor de llindar d’escorrentiu finalment adoptat està afectat per
un factor corrector de caràcter regional que a Catalunya pren el valor de 1,3.
En el quadre següent es resumeix la caracterització hidromorfomètrica de les diferents
subconques considerades a l’estudi, tant per a l’anàlisi dels usos del sòl actuals (EA)
com per a l’escenari futur d’urbanització de la Modificació Puntual en el sector PPU-A
(MP).
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4.4. Caracterització de la modelització hidrològica
La modelització hidrològica realitzada amb el model HEC-HMS parteix de les hipòtesis
següents:
-

Transformació pluja-escorrentiu: Mètode de l’Hidrograma Unitari del SCS
utilitzant la següent relació entre el temps de retard (Tlag) i temps de concentració
(Tc), fixada segons els criteris de l’Àgència Catalana de l’Aigua:
Tlag = 0,31 Tc

-

Propagació d’avingudes: Mètode de Muskingum-Cunge, de clara fonamentació
hidràulica i preferible quan no es disposa de dades per a la calibració de la
propagació dels hidrogrames. Es descriu la secció tipus d’un tram de llera
mitjançant vuit punts a partir de la informació topogràfica disponible i d’acord amb
les observacions de camp.

-

Pluviometria: La definició de la pluja de projecte s’ha exposat a l’apartat 3
d’aquest annex. S’utilitza un hietograma sintètic de 100 mm en 24 hores obtingut
a partir de l’aplicació del mètode dels blocs alternats amb la relació de corbes
IDF definida a la instrucció 5.2-IC de drenatge superficial. A cada subconca se li
aplica el valor de pluviometria màxima diària per a cada període de retorn
estudiat, que escala el hietograma sintètic de disseny. Aquesta hipòtesi és
coherent amb les corbes d’intensitat-durada-freqüència utilitzades. S’aplica
finalment un factor de simultaneïtat de la pluja de valors de Ka que són
representatius de diferents trams de la conca entre 1,00 i 0,90 en intervals de
0,025

Seguidament es detalla la modelització hidrològica realitzada (la diferència entre les
modelitzacions de l’estat actual i l’estat futur tant sols fan referència als paràmetres NC
i Tlag del model de transformació pluja-escorrentiu, els quals ja han estat definits a la
taula de l’apartat anterior).
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Nomenclatura i descripció dels elements de la modelització HMS

Tram BRU020

La taula que s’adjunta seguidament llista tots els elements introduïts a la modelització
hidrològica.

Tram BRU030

Tram BRU040

Propagació d’hidrogrames

Tram BRU050
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5. RESULTATS DEL MODEL HEC-HMS EN LA SITUACIÓ ACTUAL

Tram BRU060

Seguidament es mostren els diferents resultats que s’obtenen de la modelització HecHms en la situació actual, el qual considera la situació dels usos del sòl actuals de tota
la conca.
5.1. Resum general de resultats T=10 anys
5.1.1.

T=10 anys; Ka =0.90

Tram BRU070

Tram ISC020
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T=10 anys; Ka =0.925
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5.1.4.

T=10 anys; Ka =0.975
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T=10 anys; Ka =1.00
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5.2. Resum general de resultats T=100 anys
5.2.1.

Revisió de l’Estudi d’inundabilitat del riu Brugent per a la Modificació Puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols al
sector urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

5.2.2.

T=100 anys; Ka =0.925

T=100 anys; Ka =0.90
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5.2.3.

T=100 anys; Ka =0.95
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T=100 anys; Ka =0.975
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5.3. Resum general de resultats T=500 anys

T=100 anys; Ka =1.00

5.3.1.
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T=500 anys; Ka =0.90
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T=500 anys; Ka =0.925
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5.4. Hidrogrames d’avinguda per a T=10, 100 i 500 anys de període de retorn

Revisió de l’Estudi d’inundabilitat del riu Brugent per a la Modificació Puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols al
sector urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

BRU030D

A continuació es mostra la superposició dels hidrogrames d’avinguda per a 10, 100 i
500 anys de període de retorn dels elements del model hidrològic Hec-Hms que han
permès tramificar els principals eixos de drenatge.
BRU010D

BRU040U

BRU020D
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MOS010D

Annex: Estudi Hidrològic

33

Annex: Estudi Hidrològic

34

Revisió de l’Estudi d’inundabilitat del riu Brugent per a la Modificació Puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols al
sector urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

SAV010D

Revisió de l’Estudi d’inundabilitat del riu Brugent per a la Modificació Puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols al
sector urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

6. RESULTATS DEL MODEL HEC-HMS EN LA SITUACIÓ FUTURA
Seguidament es mostren els diferents resultats que s’obtenen de la modelització HecHms en la situació futura, el qual considera la situació de desenvolupament complet
del PGOU vigent i de la Modificació Puntual a l’àmbit del sector urbanitzable industrial
PPU-A
6.1. Resum general de resultats T=10 anys
6.1.1.
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T=10 anys; Ka =0.90
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T=10 anys; Ka =0.925
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T=10 anys; Ka =0.95
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6.1.4.

T=10 anys; Ka =0.975
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T=10 anys; Ka =1.00
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6.2. Resum general de resultats T=100 anys
6.2.1.
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6.2.2.

T=100 anys; Ka =0.925

T=100 anys; Ka =0.90
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T=100 anys; Ka =0.95
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Annex: Estudi Hidrològic

44

Revisió de l’Estudi d’inundabilitat del riu Brugent per a la Modificació Puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols al
sector urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

6.2.5.

Revisió de l’Estudi d’inundabilitat del riu Brugent per a la Modificació Puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols al
sector urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

6.3. Resum general de resultats T=500 anys

T=100 anys; Ka =1.00

6.3.1.
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T=500 anys; Ka =0.90
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T=500 anys; Ka =0.95
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T=500 anys; Ka =0.975
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T=500 anys; Ka =1.00
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6.4. Hidrogrames d’avinguda per a T=10, 100 i 500 anys de període de retorn
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A continuació es mostra la superposició dels hidrogrames d’avinguda per a 10, 100 i
500 anys de període de retorn dels elements del model hidrològic Hec-Hms que han
permès tramificar els principals eixos de drenatge.
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7. TRAMIFICACIÓ DE CABALS I COMPARATIVA DE RESULTATS
La tramificació de cabals per a la modelització realitzada és la que es presenta a la
taula que s’adjunta seguidament, tenint en compte el valor de simultaneïtat (Ka) en
funció de la superfície drenada.

Curs
fluvial
Riu Brugent

Torrents afluents

Riu Brugent

Riu Brugent

Tramificació de cabals
Tram de capçalera a la confluència dels
Torrents de les Cabanyes i de
Marboleny, a l'alçada de Coll de Bas.
Tram entre el Coll de Bas i l'afluència del
Torrent de Sant Iscle (tram també
anomenat riera de Sant Miquel)

Codi
Tram

Superfície Coef.
Drenada simult.
(km2)
Ka

Cabals punta d'avinguda (m³/s)
SITUACIÓ ACTUAL
T = 10
T = 100
T = 500

SITUACIÓ FUTURA
T = 10
T = 100
T = 500

BRU010D

3.50

0.975

6.58

38.37

74.29

6.58

38.37

74.29

BRU020D

6.32

0.950

8.44

44.88

100.39

8.44

44.88

100.39

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb del
Torrent de Sant Iscle i el rec del Claperol

BRU030D

16.87

0.925

19.06

102.30

229.09

19.06

102.30

229.09

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb el rec
del Calperol i la riera del Mosquer

BRU040U

19.29

0.925

20.13

109.92

243.22

20.13

109.92

243.22

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb la riera
del Mosquer i la riera de la Fàbrega

BRU050U

21.92

0.900

19.01

111.37

232.56

19.15

111.62

232.56

Riu Brugent

Tram entre les confluències amb la riera
de la Fàbrega i el torrent de Saverneda

BRU060U

24.41

0.900

20.10

115.89

235.09

20.24

116.15

235.39

Riu Brugent

Tram entre la confluència amb el torrent
de Saverneda i la Rectoria de Sant Feliu
de Pallerols

BRU070U

25.73

0.900

20.70

118.14

236.68

20.84

118.40

237.01

Rec del
Claperol

Tram de capçalera fins a la confluència
al el riu Brugent

CLA010D

2.41

0.975

1.48

15.62

35.09

1.48

15.62

35.09

Riera de la
Fàbrega

Tram de capçalera fins a la confluència
al el riu Brugent

FAB010D

1.70

0.975

1.84

14.48

29.75

1.84

14.48

29.75

Torrent de
Sant Iscle

Tram de capçalera fins a l'alçada de Cal
Prim

ISC010D

5.62

0.950

7.56

47.20

94.08

7.56

47.20

94.08

Torrent de
Sant Iscle

Tram des de Cal Prim fins a la
confluència amb el riu Brugent

ISC020D

9.84

0.925

11.11

67.57

133.17

11.11

67.57

133.17

Riera del
Mosquer

Tram de capçalera fins a la confluència
al el riu Brugent

MOS010D

1.18

1.000

0.79

9.75

21.91

0.79

9.75

21.91

Torrent
Saverneda

Tram de capçalera fins a la confluència
al el riu Brugent

SAV010D

0.98

1.000

1.90

12.13

23.63

1.90

12.13

23.63

La comparativa de resultats entre situacions hidrològiques analitzades permet
observar que els increments de cabals d’avinguda atribuïbles a l’efecte d’urbanització
del POUM de Sant Feliu de Pallerols, inclosa la modificació puntual del sector
urbanitzable industrial PPU-A, tan sols es donen al trams finals del riu Brugent
(BRU050U, BRU060U i BRU070U) i aquests no són significatius ja que no assoleix en
cap cas l’1,00% d’increment.
Al plànol núm. 6 d’aquest annex correspon a la tramificació dels cabals punta
d’avinguda associats a diferents períodes de retorn per a l’escenari futur, el qual ha
estat emprat per a la modelització hidràulica unidimensional.
La tramificació obtinguda al tram d’estudi del riu Brugent és pràcticament equivalent a
la definida al document de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de la conca del Baix
Ter (redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua) pel tram situat aigua avall de Sant
Feliu de Pallerols (BRU1: 23, 113 i 215m3/s per a 10, 100 i 500 anys de període de
retorn). Les aportacions de la conca del torrent del Bastons a l’alçada del nucli urbà
indicarien que la tramificació de cabals aigua amunt de l’afluència del torrent podrien
ser menors als obtinguts en aquest estudi (en relació als tramificats al PEF del Baix
Ter). No obstant, es considera que són uns valors de tramificació coherents, per la part
alta, amb els valors tramificats aigua avall pel PEF.
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8. PLÀNOLS
Seguidament s’adjunten els següents plànols de caracterització hidrològica de la
conca.

Plànol núm. 1 – Delimitació de les conques
Plànol núm. 2 – Classificació dels usos del sòl
Plànol núm. 3 – Base Geològica
Plànol núm. 4 – Classificació dels tipus de sòl
Plànol núm. 5 – Llindar d’escorrentiu inicial (Po)
Plànol núm. 6 – Tramificació de cabals
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BRU010
S=3.50km2
L=2.74km
Pendent=10.9%
NC=45.55

ISC010
S=5.62km2
L=3.73km
Pendent=7.5%
NC=44.84

BRU020
S=2.82km2
L=3.37km
Pendent=1.5%
NC=44.26
ISC020
S=4.22km2
L=3.95km
Pendent=4.5%
NC=45.6

CLA010
S=2.41km2
L=2.69km
Pendent=8.9%
NC=40.77
BRU030
S=0.72km2
L=1.6km
Pendent=8.7%
NC=45.42

BRU040
S=1.45km2
L=1.97km
Pendent=10.2%
NC=45.12
BRU060
S=0.34km2
L=0.39km
Pendent=0.5%
NC=47.9
Grau urban=0.78%

MOS010
S=1.18km2
L=1.81km
Pendent=16.6%
NC=40.59

BRU050
S=0.79km2
L=0.64km
Pendent=16.5%
NC=45.26
Grau urban=25.33%

FAB010
S=1.70km2
L=2.98km
Pendent=18.1%
NC=44.02

BRU070
S=0.12km2
L=0.55km
Pendent=0.4%
NC=50.66
Grau urban=21.84%

Ed. 1

SAV010
S=0.98km2
L=2.13km
Pendent=25.4%
NC=45.6

Títol de l'estudi

Promotor

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Abril de 2014

Revisió de l'estudi d'inundabilitat del riu Brugent
per a la Modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols
al sector urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA
DELIMITACIÓ DE LES CONQUES
Escala DinA-3
0

500

1:40,000
1000 m

Orientació plànol

±

Plànol núm.

Conques
Eix de drenatge

BRU050 : Codi de la conca
S = 0.79 km2 : Superficie de la conca
L = 0.165 km : Longitud del curs principal
Pendent = 0.013 : Pendent del curs principal
NC = 45.26 : Número de corba

H·1
Full

1 de 1

Ed. 1

USOS DEL SÒL - ESTAT FUTUR

Títol de l'estudi

Promotor

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Abril de 2014

Revisió de l'estudi d'inundabilitat del riu Brugent
per a la Modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Pallerols
al sector urbanitzable industrial PPU-A (Pla de Llongafollia)

CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA
CLASSIFICACIÓ DELS USOS DEL SÒL
Escala DinA-3
0

500

1:40,000
1000 m

Orientació plànol

±

Usos del sòl
Boscos d'aciculifolis (pinedes i avetoses)
Boscos d'esclerofil.les (alzinars i suredes)
Boscos de caducifolis
Bosquines i prats
Conreus herbacis de regadiu
Conreus herbacis de secà
Espais oberts amb vegetació escassa o nul.la
Fruiters de regadiu
Fruiters de secà

Incendis forestals dels anys 2002
Infrastructures viàries
Nuclis urbans
Prats supraforestals
Sorrals i platges
Territori fora Catalunya (no classificat)
Vegetació de zones humides
Vinya
Zones industrials i comercials
Zones urbanes de baixa densitat i urbanitzacions

Plànol núm.

H·2
Full
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argiles i graves

basanites

basanites

argiles i graves

argiles i codols

conglomerats i gresos
graves i argiles
basalts
graves i sorres
microconglomerats i gresos
piroclasts i lapil·li

graves i argiles

piroclasts i lapil·li
codols i lutites
conglomerats i gresos

codols i lutites

conglomerats i gresos

margues i argiles

argiles i codols

piroclasts i lapil·li

conglomerats i gresos

graves i argiles
graves i sorres
toves basaltiques i

graves i sorres
llims

conglomerats i gresos
argiles i codols
basalts

llims

graves i argiles

conglomerats i gresos
calcàries i

margues i argiles

margues i limolites

graves i argiles

graves i sorres
gresos

basalts
conglomerats i gresos

codols i lutites
codols i lutites

graves i sorres

gresos i lutites

conglomerats i gresos

piroclasts i lapil·li
basalts i
gresos

argiles i graves
calcàries

gresos i lutites
conglomerats i gresos

graves i sorres

microconglomerats i gresos
argiles i graves

conglomerats i gresos
llims

gresos i
codols i lutites
microconglomerats i gresos
graves i sorres
conglomerats i gresos

graves i sorres

codols i lutites

graves i argiles

conglomerats i gresos
codols i lutites
margues i limolites
conglomerats i gresos
graves i argiles
graves i sorres

graves i sorres
margues i argiles

microconglomerats i gresos

margues i limolites

graves i sorres

graves i sorres
basalts
conglomerats i gresos

margues i gresos

gresos i conglomerats

piroclasts i lapil·li
travertins

conglomerats i gresos

calcàries

conglomerats i gresos

basalts i

llims i

graves i sorres
graves i argiles

Ed. 1

margues i argiles

codols i lutites

graves i sorres
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Llegenda

Nom del plànol

CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA
BASE GEOLÒGICA
Escala DinA-3
0

500

1:40,000
1000 m

Orientació plànol

±

codols, lutites

margues, argiles

conglomerats, gresos

margues, gresos

fil·lites pigallades, cornubianites

margues, limolites

argiles, gresos

graves, argiles
graves, sorres

microconglomerats, gresos
piroclasts, lapil·li

basalts

gresos

toves basaltiques,

basanites
calcàries,

gresos, conglomerats

travertins

Litologia predominant i secundaries
argiles, codols
argiles, graves

calcàries, dolomies

gresos, lutites
llims

Plànol núm.

H·3
Full
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CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA
CLASSIFICACIÓ DELS TIPUS DE SÒL
Escala DinA-3
0

500

1:40,000
1000 m

Orientació plànol

±

Plànol núm.

Tipus de sòl
A (Permeabilitat alta)
B (Permeabilitat moderada)
C (Permeabilitat baixa)
D (Permeabilitat molt baixa)
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1 de 1
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ESTAT FUTUR
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CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA
LLINDAR D'ESCORRENTIU INICIAL (Po)
Escala DinA-3
0

500

1:40,000
1000 m

Orientació plànol

±

40 - 50

Plànol núm.

0 - 10

50 - 60

10 - 20

60 - 70

H·5

20 - 30

70 - 80

Full

30 - 40

80 - 90
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Po

BRU010D
Àrea=3.50km² (Ka=0.98)
Q500= 74.29m³/s
Q100= 38.37m³/s
Q10= 6.58m³/s

ISC010D
Àrea=5.62km² (Ka=0.95)
Q500= 94.08m³/s
Q100= 47.20m³/s
Q10= 7.56m³/s

BRU020D
Àrea=6.32km² (Ka=0.95)
Q500= 100.39m³/s
Q100= 44.88m³/s
Q10= 8.44m³/s

BRU1
Àrea=42.19 km²
Q500= 215 m³/s
Q100= 113 m³/s
Q10= 23 m³/s

ISC020D
Àrea=9.84km² (Ka=0.93)
Q500= 133.17m³/s
Q100= 67.57m³/s
Q10= 11.11m³/s

CLA010D
Àrea=2.41km² (Ka=0.98)
Q500= 35.09m³/s
Q100= 15.62m³/s
Q10= 1.48m³/s

BRU030D
Àrea=16.87km² (Ka=0.93)
Q500= 229.09m³/s
Q100= 102.30m³/s
Q10= 19.06m³/s

TRAMIFICACIÓ PEF

BRU040U
Àrea=19.29km² (Ka=0.93)
Q500= 243.22m³/s
Q100= 109.92m³/s
Q10= 20.13m³/s
BRU050U
Àrea=21.92km² (Ka=0.90)
Q500= 232.56m³/s
Q100= 111.37m³/s
Q10= 19.01m³/s
BRU060U
Àrea=24.41km² (Ka=0.90)
Q500= 235.09m³/s
Q100= 115.89m³/s
Q10= 20.10m³/s

MOS010D
Àrea=1.18km² (Ka=1.00)
Q500= 21.91m³/s
Q100= 9.75m³/s
Q10= 0.79m³/s

FAB010D
Àrea=1.70km² (Ka=0.98)
Q500= 29.75m³/s
Q100= 14.48m³/s
Q10= 1.84m³/s

Ed. 1

SAV010D
Àrea=0.98km² (Ka=1.00)
Q500= 23.63m³/s
Q100= 12.13m³/s
Q10= 1.90m³/s
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BRU070U
Àrea=25.73km² (Ka=0.90)
Q500= 236.68m³/s
Q100= 118.14m³/s
Q10= 20.70m³/s

CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA
TRAMIFICACIÓ DE CABALS PUNTA D'AVINGUDA
Escala DinA-3

1:25,000

0

400

Orientació plànol
800 m

±

Plànol núm.

Tramificació de cabals d'avinguda
CONQUES

H·6
Full
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PART 2.
PLÀNOL DE ZONIFICACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL (segons RD 638/2016),
elaborat en data Octubre de 2020
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URBANITZACIÓ DEL SAE PLA DE LLONGAFOLLIA,
A SANT FELIU DE PALLEROLS

Promotor

Empresa consultora

Nom del plànol

Octubre 2020

Títol de l'estudi

Llegenda

ZONIFICACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL

(Segons RD 638/2016) SITUACIÓ ACTUAL
Escala DinA-3
0

1:3,000
50

Orientació plànol
100 m

±

Zona de Flux Preferent
Zona Inundable

Àmbit sector
Traçat variant
Pont variant
Vialitat acces
Vialitat
Sistema hidric

Serveis tecnics
Reserva vialitat
Reserva variant
Proteccio vialitat
Carril bici
Activitats economiques

Plànol núm.

1

Full
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