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1.

Introducció

Al T.M. de Regencós (Baix Empordà) es vol desenvolupar el sector SPU1* Camí del CementiriCremany, al nord-oest del nucli, per a ampliar el número d’habitatges disponibles al municipi i
que donin continuïtat a la tipologia d’edificacions existents al casc urbà.

Àmbit d’estudi.

El límit oest del sector està confrontat, al llarg d’uns 140 metres, amb un torrent innominat que
drena l’escorrentiu superficial procedent del Quermany Gros, un massís situat al nord de l’àmbit
pertanyent a les muntanyes de Begur.
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2.

Antecedents

Per a la realització del present estudi es disposa de la següent informació antecedent, facilitada
pel client:


“Pla Parcial sector de planejament urbanístic SPU1* Camí del Cementiri / Carrer
Cremany de Regencós”. Document per a l’aprovació provisional, realitzat per l’empresa
Batlle i Roig Arquitectura SLP amb data de febrer de 2020.



“Modificació Puntual número 8 del POUM de Regencós”. Document per a l’aprovació
provisional, realitzat per l’empresa Batlle i Roig Arquitectura SLP amb data de febrer
2020.



“Informe sobre la Modificació Puntual núm. 8 del POUM i del Pla Parcial del sector SPU1*
Camí del Cementiri-Cremany” de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb data del 18 de
febrer de 2020.

En aquest informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) s’informa dels següents
requeriments:
1. S’elaborarà un estudi hidrològic i hidràulic del torrent innominat que discorre
pel sector que es redactarà d’acord amb els criteris del document
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”
(ACA, març 2003), els resultats del qual han de servir per determinar la
capacitat actual de la llera, inclòs el tram d’aigua avall i les obres de drenatge,
tenint en compte l’increment del cabal punta derivat de la urbanització del
sector. També valorarà, si cal incloure entre les obres d’urbanització,
actuacions d’infraestructura hidràulica a l’entorn dels carrers més propers al
torrent, així com també les de laminació l’escorrentia superficial amb
l’objectiu d’adaptar els valors dels cabals de sortida de l’àmbit urbanitzable
als valors actual de la conca sense transformar.
2. Tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin sobre la llera
de qualsevol curs d’aigua es dimensionaran pel cabal Q500 (amb les
dimensions mínimes establertes al document de “Recomanacions tècniques
per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de juny
de 2006 de l’Agència Catalana de l’Aigua).

3.

Objecte de l’estudi

L’objecte del present és determinar les condicions d’inundabilitat i la compatibilitat del
desenvolupament urbanístic del sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany, al T.M. de
Regencós. En el cas que els usos previstos no siguin compatibles amb la darrera modificació del
Reglament de Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 638/2016), es procedirà a plantejar i estudiar
a nivell hidràulic aquelles actuacions, viables des d’un punt de vista normatiu, que permetin el
desenvolupament del sector.
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4.

Metodologia

La metodologia d’estudi que s’ha seguit en els treballs realitzats es basa principalment en els
criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua en els documents “Guia tècnica.
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de 2003. Més
concretament, l’esquema dels treballs de l’estudi ha consistit en:


Recopilació de la informació antecedent sobre els usos previstos en el planejament en el
sector objecte d’estudi.



Aixecament topogràfic de detall de l’àmbit del sector i del tram del torrent innominat objecte
d’estudi realitzat per l’empresa Altiplà Serveis Topogràfics, SLP amb data 6 de maig de 2020
i facilitat pel client.



Recopilació i tractament de la base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
topografies i ortofotografies de diferents escales, de l’àmbit d’estudi.



Caracterització hidrològica de la conca del torrent innominat a partir de les recomanacions
establertes en la “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003.



Obtenció dels cabals punta d’avinguda per a les avingudes de 10, 100 i 500 anys de període
de retorn, mitjançant el Mètode Racional.



Diagnosi d’inundabilitat d’uns 400 metres del torrent innominat amb la informació topogràfica
de detall disponible mitjançant una modelització hidràulica bidimensional (2D) amb el
programari HEC-RAS (v5.0.7) a l’àmbit del sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany.



Anàlisi de la compatibilitat dels usos previstos en el planejament i, si no són compatibles,
definir les cotes mínimes d’urbanització que permetin el desenvolupament del sector.

Memòria
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5.

Caracterització hidrològica
Introducció

Per a la correcta caracterització hidràulica i anàlisi del perill d’inundació és fonamental el
coneixement de la resposta hidrològica del torrent innominat, el qual discorre de nord-est a sudoest pel límit oest del sector SPU1*.
La metodologia de l’estudi hidrològic s’ha basat en els criteris tècnics establerts per l’Agència
Catalana de l’Aigua en el document "Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local” editat per l’ACA el març del 2003.
-

Delimitació de la conca del torrent innominat, obtenint la superfície d’aportació en un únic
punt ubicat a l’obra de drenatge sota la carretera C-31. La delimitació de les conques es
realitza a partir de mapes topogràfics en format digital a escala 1:5.000 de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Delimitació de la conca a l’àmbit d’estudi

-

4

Obtenció del temps de concentració de la conca, utilitzant la fórmula de Témez que
depèn del tipus de conca i grau d’urbanització d’aquesta, i de la longitud màxima i
pendent mitjana del curs d'aigua més llarg respecte el punt d’estudi.
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Superfície Longitud del curs principal Pendent mig Grau urb. Tc Tem.
(km²)
(km)
(%)
(%)
(h)

Conca
Torrent innominat

0,16

1,02

10,8

2,5

0,46

Obtenció del llindar d’escorrentiu global. S’ha optat per utilitzar el document "Guia
Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables", publicat pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí el 2011, per a
quantificar els valors del llindar d'escorrentiu. En aquest document es relacionen aquests
paràmetres amb les diferents categories d’usos del sòl recollides al “Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España” (SIOSE) i el mapa de cobertes
europeu Corine Land Cover (CLC).

-

Els usos del sòl considerats s’obtenen del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya en la
seva versió 4 (MCSCv4), de l’any 2009. Per tal d'associar els paràmetres del SIOSE i del
CLC a les categories definides al MCSC, ha estat necessari recórrer a taules
d'equivalències entre el MCSC (v4) i el SIOSE, recollides al document "Llegenda MCSC3v2 i MCSC-4 / SIOSE-2. Codificació de les cobertes" (2013) redactat pel CREAF.
D’aquesta manera ha estat possible vincular els valors propis de llindar d'escorrentiu a les
categories d’usos del sòl definides al MCSCv4.
Els valors del llindar d’escorrentiu estan en relació amb els valors de Número de Corba
(NC) definits pel Soil Conservation Service, en condicions d’humitat normals. Aquest llindar
d'escorrentiu inicial es corregeix considerant un factor regional de correcció de valor 1,30,
tal com s'estableix a les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Conca

Po inicial
(mm)

Po’ càlcul
(mm)

Nombre Corba SCS
(NC)

Torrent innominat

43,1

56,0

47,2

Obtenció de la precipitació diària màxima associada al període de retorn considerat.
S’extreu de la formulació present a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España
peninsular” del Ministerio de Fomento, a partir d’una funció de distribució SQRT-ET màx.

-

Precipitació 24 h (mm)

-

Memòria

T (anys)

10

100

500

Torrent innominat

116

195

260

Obtenció dels cabals punta d’avinguda per a 10, 100 i 500 anys de període de retorn
mitjançant el Mètode Racional. Elaboració dels hidrogrames triangulars a introduir al
model hidràulic.

5

Estudi hidràulic d’inundabilitat al sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany (T.M. de Regencós)

Cabal punta d’avinguda (mm)
T (anys)

10

100

500

Torrent innominat

0,59

2,00

3,50

Hidrogrames d’avinguda segons els cabals punta obtinguts de la caracterització hidrològica.
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6.

Modelització hidràulica

Per tal d’abordar amb la màxima precisió la inundació que es pot assolir en cas d’avingudes, i
alhora ser el màxim de realista, s’ha optat per realitzar una modelització bidimensional, atenent
a les característiques del terreny per on discorre el torrent, on s’identifica el propi curs fluvial (de
dimensions variables) i les planes d’inundació (on el flux pot quedar desacoblat de la llera).
En concret, doncs, pel cas objecte d’estudi, s’opta per realitzar una modelització hidrodinàmica
bidimensional amb el model matemàtic HEC-RAS (v5.0.7), desenvolupat per Hydrologic
Engineering Center de l'US Army Corps of Engineers, que permet caracteritzar de forma precisa
el comportament hidràulic del torrent innominat que discorre pel límit oest del nucli de Regencós.
Aquest paquet de modelització permet simular, el comportament hidràulic del flux d’aigua sobre
una orografia bidimensional (com són les planes alꞏluvials) podent reproduir les interaccions del
flux amb les infraestructures presents com les laminacions que se’n deriven.
De forma sintètica, les principals característiques i hipòtesis de càlcul del model són:
- Pot realitzar modelitzacions 1D, 2D o una combinació d’ambdues. En el cas concret
d’estudi, la modelització bidimensional es caracteritza per:


Caracterització del model de terreny de càlcul, considerant una distribució espacial
de la rugositat.



Modelització de l’efecte de terraplens i d’altres estructures lineals que afecten al
règim natural de flux sobre les planes d’inundació.



Modelització de passos inferiors i obres de drenatge sota els terraplens.

Permet utilitzar les equacions de Saint-Venant i d’Ona Difusiva en 2D (a criteri de

-

l’usuari).
L’esquema numèric utilitzat és l’algoritme de Volums Finits Implícit, que permet el

-

càlcul estable i robust en situacions de flux en règim subcrític, supercrític i mixt.
Malles computacionals estructurades i no estructurades. Les celꞏles computacionals

-

d’una determinada malla poden ser triangles, quadrats, rectangles o polígons de fins a 8
costats com a màxim. La malla computacional no necessita ser ortogonal.
Càlcul en condicions de flux permanent i no permanent (règim variable).

-

Model Digital del Terreny
Tractament de la informació geomètrica del model hidràulic.
i.

S’han incorporat les dades de l’aixecament topogràfic del sector SPU1*, facilitat
pel client.

Memòria
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Aixecament topogràfic de detall del sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany i de la llera del torrent innominat en el
tram objecte d’estudi

ii.

MDT 2*2 m elaborat per l’ICC al 2010, del projecte LiDARCAT, amb una densitat
mínima de 0.5 punts/m2.

Tota aquesta informació topogràfica ha estat tractada i combinada de tal manera que s’ha
obtingut un únic Model Digital del Terreny actual i de detall en el conjunt de l’àmbit objecte
d’estudi.

Planta general del Model Digital del Terreny de detall actualitzat de l’àmbit objecte d’estudi
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Distribució dels coeficients de rugositat de Manning
Pel que fa a la rugositat assignada en les modelitzacions, el coeficient de rugositat de Manning
s’ha estimat utilitzant la informació base de la coberta dels usos del sòl del Mapa de Cobertes
del Sòl de Catalunya (MCSC), informació disponible en format vectorial estructurat (polígons), 4a
edició (2009), que és una cartografia temàtica d’alta resolució dels principals tipus de cobertes
del sòl de Catalunya. Els valors del coeficient de rugositat de Manning associats a cada un dels
usos d’aquesta cobertura s’obtenen del “Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España” (SIOSE) recollits en el document "Guia Metodológica para el desarrollo del Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables", publicat pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí el 2011. Finalment, s’ha obtingut la distribució espacial que es representa a la
següent imatge:

Distribució dels coeficients de rugositat de Manning adoptats en l’àmbit d’estudi

Model HEC-RAS 2D
A l’àmbit d’estudi, a partir de la informació de l’aixecament topogràfic de detall, s’identifiquen 4
estructures que poden interferir en el flux d’aigua:
Codi model

Descripció

Secció

Tub

Obra de drenatge del camí del cementiri
sobre el torrent innominat

Tub de 700 mm de diàmetre

Pont

Obra de drenatge de la carretera C-31 sobre
el torrent innominat

Calaix rectangular amb la secció limitant
al costat aigua amunt, d’1,93 m x 1,82 m

cuneta_1

Connexió de la cuneta nord del camí del
cementiri que desguassa al torrent innominat

Tub de 400 mm de diàmetre

cuneta_2

Connexió de la cuneta sud del camí del
cementiri que desguassa al torrent innominat

Tub de 400 mm de diàmetre

Com que els cabals d’avinguda són reduïts, es considera introduir les dues cunetes per a que
recullin l’aigua que pugui discorre pel marge dret (en cas que es produeixin desbordaments aigua
amunt del camí del cementiri.

Memòria
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S’han considerat línies de trencament (Breaklines) en aquelles zones on es produeixin canvis
bruscs del pendent del terreny, especialment als caps de talús dels marges de la llera i al fons
de llera.

Esquema del model hidràulic realitzat amb HEC-RAS sobre el model digital del terreny

Condicions de contorn
6.4.1 Condicions de contorn d’entrada
Com ja s’ha comentat anteriorment, com a condició de contorn d’entrada es consideren els
hidrogrames triangulars obtinguts de la caracterització hidrològica. Els cabals punta d’aquests
hidrogrames són:
Cabal punta d’avinguda (mm)
T (anys)

10

100

500

Torrent innominat

0,59

2,00

3,50

6.4.2 Condicions de contorn de sortida
S’introdueix una única condició de contorn de sortida, en làmina lliure (tipus Normal al model) per
a un pendent del 3%, homogeni en tot el contorn de sortida.

10
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7.

Resultats de la Diagnosi

A continuació es mostren els principals resultats obtinguts de l’anàlisi del torrent innominat al seu
pas per l’oest del nucli de Regencós. Per a un major detall, consultar als plànols.
Delimitació de Zones Inundables
Per a l’avinguda de 10 anys de període de retorn, l’aigua discorre encaixada dins de la secció de
la llera, a excepció d’un desbordament puntual que es produeix al marge dret (a uns 30 m de
l’inici del model). L’aigua desbordada discorre per aquest marge, a prop de la llera, per a acabar
retornant a ella al cap de 30 m.
A partir de l’avinguda de 100 anys de retorn, els desbordaments es generalitzen a ambdós
marges, quedant contingut pel propi terreny al marge esquerre a un 30-40 m de la llera. Al marge
dret, els desbordaments discorren pels camps de conreu i, en el cas de l’avinguda de 500 anys
de període de retorn, fins a arribar al marge de la carretera C-31, la qual es veu lleugerament
inundada.

Zones inundables per a les avingudes de 10. 100 i 500 anys de període de retorn del torrent innominat que discorre pel
límit oest del nucli de Regencós, a la zona del sector SPU1*

A l’anterior imatge, en negre, es pot observar el límit oest (a la façana del torrent) d’urbanització
(vials i parcelꞏles residencials) previstes originalment en el pla parcial del sector SPU1* objecte
d’estudi. La zona inundable, de tots els períodes de retorn estudiats, entraria (en planta) dins la
zona que es pretén urbanitzar.
Memòria
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L’obra de drenatge de la carretera C-31 té prou capacitat per a tots els períodes de retorn
estudiats i no es produeixen desbordaments per damunt la carretera.
Calats d’inundació (T = 10 anys)
Per a l’avinguda de 10 anys de període de retorn els calats a la llera són de l’ordre dels 30 cm,
podent-se superar els 0,5 m puntualment. En canvi, a la zona on es produeix el desbordament
puntual al marge dret, els calats són inferiors als 10 cm, únicament en algun punt baix del terreny
els valors són lleugerament superiors.

Calats d’inundació per a l’avinguda de 10 anys de període de retorn en la Situació Actual a la zona del sector SPU1*

L’obra de drenatge del camí del cementiri té prou capacitat per desguassar l’aigua d’aquest
episodi, tot i que s’acumulin nivells una mica superiors que al tram d’aigua amunt. En cap cas es
supera la rasant del camí.
El calat màxim a l’entrada de l’obra de drenatge de la carretera C-31 és de gairebé 40
centímetres, lluny dels 1,82 m d’altura de l’estructura.

12
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Calats d’inundació (T = 100 anys)
A diferència de l’anterior cas, per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn es produeixen
més desbordaments. No obstant, els calats a les planes d’inundació es mantenen en valors
baixos: al marge dret no superen els 5 cm, mentre que al marge esquerre es situen al voltant
dels 20 cm en les zones on més aigua s’acumula. A la llera els calats són més variables, ja que
en els trams on la seva secció té unes dimensions reduïdes, els calats difícilment superen els
40 cm, mentre que on el torrent discorre més encaixat o hi ha punts baixos del perfil els calats
superen fàcilment els 60 cm.

Calats d’inundació per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn en la Situació Actual a la zona del sector SPU1*

L’obra de drenatge del camí del cementiri deixa de tenir capacitat a partir d’avingudes de 100
anys de període de retorn. La falta de capacitat de l’estructura, més els desbordaments que es
produeixen aigua amunt, provoquen que l’aigua circuli també per damunt del camí.
El calat màxim a l’entrada de l’obra de drenatge de la carretera C-31 és de gairebé 80
centímetres, amb 1 m de diferència respecte els 1,82 m d’altura de l’estructura.
Memòria
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Calats d’inundació (T = 500 anys)
Per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn, els calats són lleugerament superiors als
observats per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn. Al marge esquerre es generalitzen
els calats d’entre 10 cm i 20 cm, amb màxims als voltant dels 30 cm als punts més baixos.
Al marge dret, al llarg dels caps de conreu, els calats no superen els 10 cm. Únicament a l’arribar
a la carretera C-31, l’aigua supera lleugerament els 20 cm, a la cuneta del costat nord d’aquesta
carretera.

Calats d’inundació per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn en la Situació Actual a la zona del sector SPU1*

L’obra de drenatge del camí del cementiri té el mateix comportament que el vist per a l’avinguda
de 100 anys de període de retorn.
El calat màxim a l’entrada de l’obra de drenatge de la carretera C-31 és d’uns 1,1 m, amb més
de 0,7 m de resguard respecte la clau de l’obra.
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Zonificació de l’Espai Fluvial
La Zona Inundable (ZI) és la zona inundada per l’avinguda de període de retorn de 500 anys.
La Zona de Flux Preferent (ZFP) és la unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la
zona en la que es poden produir greus danys sobre les persones i els béns o zona d’inundació
greu.
7.5.1 Zona d’Inundació Greu (ZIG)
És la zona inundable per a un període de retorn de 100 anys amb més d’1 m d’altura d’aigua,
més d’1 m/s de velocitat o en la que el producte de les dues sigui major de 0,5 m2 /s.
Per l’obtenció de la ZIG, la metodologia és la mateixa tant en els trams unidimensionals com
bidimensionals i consisteix en els següents passos:
1. Generació dels ràsters de calat (y), velocitat (v) i producte de velocitat per calat (vꞏy).
2. Combinació d’aquests ràsters obtenint un ràster envolvent de resultats que discretitza
entre les celꞏles considerades com a ZIG i les que no, imposant com a condició els valors
del Reglament de DPH anteriorment descrits.
A partir de la perillositat de l’avinguda de 100 anys de període de retorn, s’obté la Zona
d’Inundació Greu (ZIG) del tram d’estudi del torrent innominat. Com es pot comprovar a la
següent imatge, al tram contigu al sector SPU1*, la zona de perillositat greu queda encaixada
dins de la llera, a excepció de zones puntuals que, per no donar continuïtat a la zona de perillositat
greu, queden desconnectada de la ZIG.

Perillositat per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn (esquerra) i ZIG (dreta) del tram del torrent innominat
contigu al sector SPU1*
Memòria
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7.5.2 Via d’Intens Desguàs (VID)
S'entén per VID la zona per la qual passaria l'avinguda de 100 anys de període de retorn sense
produir una sobreelevació més gran de 0,3 m respecte a la cota de la làmina d'aigua que es
produiria amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d'inundació existent. La
sobreelevació anterior pot, a criteri de l'organisme de conca, reduir-se fins a 0,1 m quan
l'increment de la inundació pugui produir greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5 m en zones
rurals o quan l'increment de la inundació produeixi danys reduïts.
Si s’analitzen les diferències entre els nivells de la VID, considerant la ZIG com a la zona on
únicament flueix tot el flux per a l’hidrograma de 100 anys de període de retorn, respecte els
resultats de l’avinguda de 100 anys de període de retorn de la diagnosi vists anteriorment, es
comprova que la ZIG compleix les condicions de la VID en tot el tram estudiat, a excepció d’uns
10 m al creuament amb el camí del Cementiri on es produeixen sobreelevacions superiors als
0,3 m i que, puntualment, arriben fins a uns 0,52 m:

Sobreelevacions produïdes entre l’avinguda de 100 anys acotada a la ZIG i l’avinguda de 100 anys de la diagnosi
16
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Per tant, en aquest tram s’amplia la VID per a eliminar aquestes sobreelevacions superiors a
0,3 m. A la següent imatge es mostra un zoom d’aquesta ampliació de la VID.

Zoom de la zona on s’amplia la VID per a reduir les sobreelevacions superiors a 0,3 m

Tornant a comprovar les diferències de nivells, en aquest cas, entre l’escenari que considera
l’ampliació de la VID com a la zona inundable per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn
i els resultats de la diagnosi per a aquest mateix període de retorn, s’observa que ja no es
produeixen sobreelevacions superiors a 0,3 m (el màxim és d’uns 0,26 m):

Sobreelevacions produïdes entre l’avinguda de 100 anys acotada a l’ampliació de la VID i l’avinguda de 100 anys de la
diagnosi

7.5.3 Zona de Flux Preferent (ZFP) i Zona Inundable (ZI)
Finalment, de la unió de la ZIG i la VID s’obté la Zona de Flux Preferent (ZFP). Conjuntament
amb la zona inundable per a l’avinguda de 500 anys es zonifica l’espai fluvial del tram del torrent
innominat objecte d’estudi a l’oest del nucli de Regencós.

Memòria
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Zonificació de l’Espai Fluvial del tram del torrent innominat contigu al sector SPU1*

18
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8.

Proposta d’implantació
Proposta original

A la següent imatge es mostra la zonificació del sector a la zona propera a la llera del torrent
innominat superposada amb la zona inundable d’aquest per a l’avinguda de 500 anys de període
de retorn.

Zonificació del planejament original superposada amb la zona inundable de la diagnosi per a l’avinguda de 500 anys de
període de retorn.

A la zona inundable per a 500 anys de període de retorn, se situen dues parcelꞏles residencials
i el vial que enllaça el camí del cementiri amb el nou vial plantejat al nord d’aquest. Les dues
parcelꞏles contigües a les esmentades també es veurien afectades lleugerament, així com el nou
vial plantejat al sud del camí del Cementiri.
Segons l’article 14 bis de la darrera modificació del 29 de desembre de 2016 del Reglament del
Domini Públic Hidràulic:
Les noves edificacions i usos associats en aquells sòls que es troben en situació bàsica
de sòl rural a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, es
realitzaran, en la mesura del possible, fora de les zones inundables.

Memòria
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Proposta final
Per tal de fer compatibles els usos previstos al Pla Parcial Urbanístic del sector SPU1* Camí del
Cementiri-Cremany amb la normativa vigent, s’ha dut a terme l’ajust de les ocupacions dels usos
de l’àmbit, proposant la retirada de la primera línia d’urbanització fora de la Zona Inundable. En
conseqüència, el vial que connectarà el camí del Cementiri amb el nou vial ubicat al nord quedarà
també fora de la Zona Inundable, evitant crear interferències al flux desbordat pel marge
esquerre.
Pel que fa al nou vial plantejat al sud del camí del Cementiri, es proposen dues alternatives:

20



Alternativa 1: enrasar el nou vial a les cotes actuals del terreny. Mantenint les condicions
d’inundabilitat actuals amb calats de mitjana de 6 centímetres (i màxim de 16
centímetres).



Alternativa 2: establir unes noves cotes d’urbanització del vial per sobre de la cota
d’inundació per a una avinguda de 500 anys de període de retorn.
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8.2.1 Alternativa 1
En aquest cas, a banda de la retirada de la primera línia d’urbanització al nord del camí del
cementiri, no es realitzaria cap actuació addicional per a millorar les condicions d’inundabilitat del
nou vial plantejat al sud del camí. A la següent imatge es mostren les cotes que tindria la rasant
d’aquest vial, que són les mateixes que les del terreny actual:

Proposta final de l’Alternativa 1.

Memòria
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8.2.2 Alternativa 2
A diferència de l’Alternativa 1, es plantegen unes cotes d’urbanització del nou vial al sud del camí
del Cementiri per tal de que es mantingui fora de la Zona Inundable (T = 500 anys). Com ja s’ha
comentat anteriorment, en aquesta alternativa també s’ha retirat la primera línia d’urbanització al
nord del camí del Cementiri, fora de la Zona Inundable. A la següent imatge es mostren les cotes
que tindria la rasant d’aquest vial, per tal de que es trobi fora de la zona inundable de 500 anys
en l’escenari de prognosi:

Proposta final de l’Alternativa 2

22
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9.

Resultats de la Prognosi

Es pot comprovar com, en totes dues alternatives, la zona residencial del sector, al nord del camí
del Cementiri, queda fora de la Zona Inundable (T = 500 anys de període de retorn) del torrent
innominat, fent compatible el desenvolupament d’aquesta part del sector amb la darrera
modificació del 29 de desembre de 2016 del Reglament del Domini Públic Hidràulic. Aquest fet
es podrà comprovar a les imatges de prognosi de les diferents alternatives plantejades en el
present estudi.
Alternativa 1
Pel que fa al vial plantejat al sud del camí del Cementiri, es veu afectat lleugerament a partir de
l’avinguda de 100 anys de període de retorn, tal com es comprova a partir dels calats d’inundació
obtinguts a la fase de Diagnosi del present estudi No obstant, els calats que s’hi observen són
baixos amb condicions d’inundabilitat lleus (entre 5 i 6 centímetres de mitjana, per als escenaris
de 100 i 500 anys de període de retorn, respectivament):

Calats d’inundació de l’Alternativa 1 de la Prognosi per a l’avinguda de 100 anys (esquerre) i 500 anys (dreta) de
període de retorn

A la zona que es veuria afectada del nou vial sud el calat màxim per a l’avinguda de 100 anys de
període de retorn és d’uns 12 cm, mentre que el calat mitjà és de tan sols 5 cm. Per a l’avinguda
de 500 anys els valors augmenten lleugerament, passant a ser el calat màxim d’uns 16 cm i el
calat mitjà de 6 cm.
Memòria

23

Estudi hidràulic d’inundabilitat al sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany (T.M. de Regencós)

No es mostren diferències de nivells respecte de la Situació Actual perquè els calats i nivells
d’inundació corresponents a aquesta alternativa són els mateixos que els de la Diagnosi, al no
veure’s alternades dels condicions orogràfiques actuals.
Alternativa 2
En aquest apartat es presenten els resultats de la proposta d’actuació de l’Alternativa 2, la qual
considera el vial al sud del camí del Cementiri a una cota que no es vegi afectat per a l’avinguda
de 500 anys de període de retorn. S’analitzaran els canvis de nivells que pugui ocasionar aquesta
actuació respecte de la Situació Actual.
9.2.1 Delimitació de Zones Inundables
Les zones inundables són pràcticament iguals a les vistes en la Situació Actual, a excepció de la
zona del vial al sud del camí del Cementiri, on s’elimina la inundabilitat sobre el propi vial i a part
del marge esquerre. Aquesta part del marge esquerre correspon a la zona que en les condicions
actuals el terreny dona continuïtat al desbordament d’aquest marge aigua avall del camí del
Cementiri i que el nou vial facilitaria el retorn d’aquest desbordament cap a la llera.

Zones inundables per a les avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn en l’Alternativa 2 de la Prognosi a la zona
contigua a la llera del torrent innominat a l’oest del nucli de Regencós
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9.2.2 T = 100 anys de període de retorn
Per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn, únicament no es produeixen afectacions a
tercers, ja que les úniques diferències es donen al costat del nou vial al sud del camí del
Cementiri, dins del propi sector de desenvolupament. La sobreelevació màxima puntual és d’uns
5 cm.

Calats d’inundació de l’Alternativa 2 de la Prognosi (esquerre) i diferències de nivells entre l’Alternativa 2 de la Prognosi
i la Situació Actual (dreta) per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn

9.2.3 T = 500 anys de període de retorn
Les variacions en les condicions d’inundabilitat es produeixen a les mateixes zones que per a
l’avinguda de 100 anys de període de retorn, localment al costat del nou vial i, per tant, sense
provocar afectacions a tercers, ja que aquestes variacions es produeixen dins del mateix sector
de desenvolupament. En aquest cas, les sobreelevacions màximes són d’uns 8 cm aigua amunt
del nou vial, al costat de la cruïlla amb el camí del Cementiri. D’altra banda, aigua avall, al costat
del nou vial, es produeixen petites reduccions (màxim de 10 cm) dels nivells d’aigua al marge
esquerre.
A la resta de l’àmbit, els nivells d’inundació no varien respecte els presentats en la Situació
Actual. Tal com s’ha plantejat, es pot observar a les següents imatges com la zona residencial
del sector SPU1*, que està més propera a la llera del torrent innominat, queda fora de la zona
inundable per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn.
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Calats d’inundació de l’Alternativa 2 de la Prognosi (esquerre) i diferències de nivells entre l’Alternativa 2 de la Prognosi
i la Situació Actual (dreta) per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn

D’aquesta manera, la reordenació del sector plantejada en aquest estudi permet fer compatible
el seu desenvolupament amb la darrera modificació del 29 de desembre de 2016 del Reglament
del Domini Públic Hidràulic.
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10. Conclusions
Seguidament s’enumeren les principals consideracions que s’extreuen de l’anàlisi hidràulica del
tram del torrent innominat contigu al límit oest del sector objecte d’estudi, SPU1* Camí del
Cementiri-Cremany, situat a l’oest del nucli de Regencós:


Per tal d’analitzar el comportament hidràulic del tram del torrent innominat s’han utilitzat
els cabals d’avinguda obtinguts de l’estudi hidrològic de la conca del mateix torrent (Q10=
0,59 m3/s, Q100 = 2,00 m3/s i Q500 = 3,50 m3/s).



Dels resultats obtinguts de la diagnosi d’inundabilitat es conclou que el torrent no té prou
capacitat per a avingudes iguals o superiors a l’episodi de 10 anys de període de
retorn. En aquest cas es produeix un desbordament puntual al marge esquerre on
els calats són inferiors als 10 cm.
A partir de l’avinguda de 100 anys de període de retorn els desbordaments es
generalitzen, però els calats observats són baixos: al marge dret no superen els 5
cm, mentre que al marge esquerre es situen al voltant dels 20 cm en les zones on més
aigua s’acumula. Per a aquest episodi, l’obra de drenatge del camí del cementiri
deixa de tenir capacitat.
Per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn, la zona inundable al marge
esquerre és molt semblant a la de l’avinguda de 100 anys i els calats màxims es
situen als voltant dels 30 cm als punts més baixos. En canvi, al marge dret, la zona
inundable s’estén fins a la carretera C-31 i els calats es segueixen mantenint per sota
dels 10 cm, a excepció del marge d’aquesta carretera, on a la cuneta del costat nord es
poden superar lleugerament els 20 cm.
L’obra de drenatge de la carretera C-31 té capacitat suficient per a desguassar els
cabals d’avinguda de tots els períodes de retorn estudiats.



Analitzant les cotes d’urbanització plantejades originalment al sector objecte d’estudi es
pot comprovar com el terreny actual, el qual ja és inundable per a l’avinguda de 10
anys de període de retorn, està per sobre de les cotes plantejades originalment al
pla parcial.



Per tant, en coordinació amb l’empresa redactora del document urbanístic s’estudia
la retirada de la primera línia d’urbanització del sector contigua al torrent innominat
per a protegir el sector enfront de l’avinguda de 500 anys de període de retorn.
Pel que fa al nou vial al sud del camí del Cementiri, es plantegen dues alternatives a tenir
en compte:
1. Alternativa 1: vial enrasat amb el terreny actual.
2. Alternativa 2: elevar les cotes d’aquest vial, entre 8 i 25 cm en un tram d’uns
10 m, per a que quedin fora de la Zona Inundable (T = 500 anys).
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De l’anàlisi de la prognosi es conclou que la nova zona urbanitzada del sector
quedaria fora de la zona inundable per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn,
fent compatible el seu desenvolupament amb la darrera modificació del 29 de
desembre de 2016 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
En relació al nou vial al sud del camí del Cementiri:
-

-

Si s’enrasa amb el terreny actual (Alternativa 1), es veurà afectat lleugerament
a partir de l’avinguda de 100 anys de període de retorn. Els calats d’inundació
per a una avinguda de 500 anys de període de retorn serien de 6 cm de
mitjana, amb un màxim d’uns 16 cm.
Si s’eleva la cota del vial (Alternativa 2), es produeixen sobreelevacions
puntuals al costat d’aquest que, en cap cas, superen els 10 cm. Per tant, no
es produirien afectacions a tercers, ja que aquestes petites sobreelevacions
quedarien dins del propi sector de desenvolupament.

Regencós, maig de 2020.
Els autors de l’estudi,
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