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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte contempla els treballs de reconstrucció d’un tram de 55ml d’un col·lector 
de pluvials situat a la zona de l’antic meandre de sortida del riu Llobregat. Es tracta d’una 
canonada soterrada de metall corrugat (tub ARMCO) de forma ovoïdal i amb un diàmetre 
interior de 4,0x2,5m aproximadament.  
 
Actualment aquesta canonada presenta deformacions i trencaments en alguns trams, el que 
ha ocasionat l’entrada de sorres i argiles a l’interior del tub, dificultant la sortida de les aigües 
pluvials. 
 
L’objecte del present annex és l’estudi i anàlisi de les diferents alternatives possibles per a 
donar solució als problemes de col·lapse del col·lector d’aigües pluvials existent a l’antic 
meandre de sortida del riu Llobregat. L’opció escollida haurà d’atendre aspectes com: 
 

 Eficàcia 
 Seguretat dels usuaris  

(peatonal, bicicletes, vehicles de manteniment, vehicles autoritzats, etc.) 
 Facilitat constructiva 
 Facilitat manteniment  
 Satisfacció des del punt de vista constructiu 
 Minimització de l’impacte 

Així doncs, les alternatives aquí proposades aniran encaminades a restablir la funcionalitat 
del col·lector i, per tant, plantegen solucions constructives i en els materials. Cal esmentar 
que hi ha més d’una proposta que permet donar solució al problema; no obstant, s’ha escollit 
aquella que a curt i llarg termini donarà millors resultats. 

 

2. CRITERIS DE DISSENY GENERALS 
 
Per a determinar els paràmetres de disseny del nou col·lector s’han de tenir en compte una 
sèrie de requisits: 
 

- Característiques hidràuliques òptimes a curt i llarg termini 
- Resistència idònia a les càrregues externes 
- Juntes de perfecta estanquitat en les dues direccions a curt i llarg termini 
- Òptima resistència a les agressions químiques i electroquímiques 
- Resistència a l’abrasió 
- Reduïda adherència davant possibles incrustacions 
- Facilitat de manteniment i neteja 
- Facilitat i rapidesa en l’execució 
- Disponibilitat d’espai 
- Preu competitiu 

 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  
 

 

 
ANNEX NÚM.2. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 
Pàg. 3 de 23 

 

 

3. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PROBLEMA 

Per a donar solució al problema cal definir prèviament les característiques bàsiques del 
mateix. Aquestes es reuneixen a la taula següent; elaborada a partir dels estudis realitzats 
en la redacció dels diferents annexes que composen el present projecte: 
 

PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL COL·LECTOR 

Localització Zona de Domini Públic Hidràulic, SH, al marge esquerre del riu 
Llobregat. Entre els límits dels termes municipals de Cornellà i 
el Prat de Llobregat. Integrat a la Zona del Parc Riu Llobregat i 
el Parc Agrari del Riu Llobregat 

Secció Ovoïdal de 4,0 X 2,5m 

Longitud ≈ 93 m 

Tram afectat  55 m afectats, esvorancs visibles al llarg dels camins rurals 
existents al marge esquerre del riu 

 
Material Col·lector format per un tub d’acer corrugat (ARMCO) reforçat 

amb estructura de formigó armat i tub d’acer corrugat totalment 
aixafat i trencat. 

Secció aigües amunt Canal obert des de la bassa de retenció de la Plana del Galet 

Secció aigües avall El col·lector finalitza amb una zona de clapetes d’obertura 
mecànica, desguassant les aigües pluvials per la llera fins 
arribar al riu. 

Estat del col·lector 38 m de col·lector reconstruït (sota la línia FGC) per mitjà d’una 
volta de formigó armat, utilitzant el tub com a encofrat perdut i 
sabates corregudes al llarg de la traça. 

La resta del tram presenta esvorancs importants, visibles 
superficialment ,que posen en perill els usuaris dels camins.  

A l’interior del tub, es presenta obstrucció total per terres i 
residus, deixant el col·lector inutilitzat. 
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PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

Pendent mitjana <3% 

Unitat geològica Unitat quaternària (Ll_Qpa) llims argilosos i sorrencs 

Pes específic 1,9t/m3 

Cohesió del terreny 0,6 

Angle de fregament 
intern 

30º 

Mòdul de deformabilitat 3000 Mp/m2 

Coeficient de balast 10 kp/cm3 

Classificació del sòl CL-ML, sòls tolerables segons PG3 

Càrrega d’enfonsament 
del terreny 

286,56 t/m2 

CARACTERÍSTIQUES HIDRÀULIQUES DE LA ZONA 

Pluja de disseny Pluja tipus A (característica del Delta); segons el Pla Director 
d’Aigües Pluvials (PDAP) 

Sistema de drenatge Escorrentiu de les aigües pluvials dels col·lectors V, G i Serrallo 
fins a la bassa de retenció. De la bassa de retenció, les aigües 
es deriven a la central depuradora DepurBaix.  

En cas d’assolir la capacitat de la bassa es deriven les aigües 
per al seu desguàs al riu a través del col·lector, actualment 
afectat. 

Risc d’inundació Alt, zona totalment inundable per T=10 anys 
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PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

PARAMETRES HIDRÀULICS 

Comportament hidràulic Funcionament a pressió però períodes en que pot està 
totalment sec, depèn de com es trobin les comportes de 
desguàs de la bassa. 

Cabal circulant                24,41 m3/s (T=10 anys) 

Capacitat de desguàs 82,28 m3/s 

Pendent ≈1% 

Coeficient de Manning 0,014 

 
Taula 1. Taula de característiques generals de la zona d’actuació 

 
Donades les característiques anteriors s’han plantejat una sèrie d’alternatives per tal de 
donar la solució òptima per a resoldre els problemes actuals que presenta el col·lector de 
manera que es restableixi la seva funcionalitat i es millorin les característiques inicials ja 
sigui en la durabilitat, en el manteniment i, fins i tot, en la seva integració amb el medi. 

 

4. DEFINICIÓ D’ALTERNATIVES 

4.0. Alternativa 0- cap intervenció 

Aquesta alternativa consistiria en deixar el col·lector en l’estat en que es troba. Es tracta 
d’una alternativa que no és viable ja que l’estat en que es troba el col·lector representa un 
perill pels usuaris del parc, per les infraestructures existents, pels serveis existents i 
maximitza el problema d’inundabilitat que presenta la zona. Es necessària una intervenció 
que resolgui els problemes que presenta el col·lector. 
 
D’aquesta manera, la alternativa 0 es considera descartada ja que no compleix amb els 
criteris enunciats anteriorment i, per tant, no serà considerada dintre de l’anàlisi multicriteri. 
 

4.1. Alternativa 1- Reparacions puntuals del col·lector 

Com a primera solució proposta, es planteja realitzar reparacions puntuals sobre el tram de 
col·lector afectat. Així doncs, l’alternativa 1 consisteix en descobrir el col·lector en aquells 
trams en els que hagi aparegut esvorancs, que donen l’indici que el col·lector s’ha enfonsat 
o trencat, i reparar pel tros de col·lector danyat. 
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El sistema operatiu seria el següent: 
 

- Localització dels punts susceptibles de reparació (inspecció de l’interior del tub, 
anàlisi visual, etc.) 

- Excavacions puntuals de pous en les zones d’atac 
- Localització del fragment de tub, tall i retirada de la zona malmesa 
- Reforç metàl·lic de substitució soldat al tub (veure imatge) 
- Cobriment amb terres de la pròpia obra i compactació amb petita maquinaria (picó 

vibrant) 
- Restitució de la zona en cas necessari 

 

 
Fig. 1. Vista de treballs de reforç de tubs col·lectors  

Aquesta opció pot resultar una alternativa ràpida a executar que permet donar solució al 
problema a molt curt termini i que a llarg termini podria agreujar el problema actual. Cal 
esmentar també que no aporta cap millora al disseny actual del col·lector. 

Es pot considerar com a alternativa provisional a realitzar en cas d’urgència, tot i que és 
necessari un estudi exhaustiu de l’estat en que es troba el col·lector per evitar possibles 
perills durant l’execució dels treballs de reparació. Es considera que no és una alternativa 
vàlida a nivell de projecte; no obstant, serà analitzada en l’anàlisi multicriteri. 

4.2. Alternativa 2- Reforç estructural 

L’alternativa 2 planteja una solució basada en el reforç estructural del tub de desguàs per 
mitjà d’una volta de formigó armat recolzat sobre una fonamentació a base de sabates 
corregudes. Per a portar a terme aquesta opció caldrà realitzar la neteja interior del tub de 
desguàs i una obertura de rasa de l’ordre de 6m d’ampla i més de 6m de profunditat en 
alguns trams. 
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Per a l’execució de la volta de formigó armat es farà ús del tub ARMCO com a encofrat 
perdut de manera que caldrà reparar els trams en que el tub estigui aixafat o trencat i 
estintolar interiorment amb puntals metàl·lics l’estructura del col·lector de manera que s’eviti 
el deteriorament de l’estructura i garanteixi el sosteniment de la mateixa degut a les 
càrregues a les que estarà sotmesa l’estructura per efectes de l’obra. 

El sistema operatiu seria el següent: 
 

- Excavació de rases en profunditats </=6m, i ampla 6m; inclòs estabilitat de talussos 
- Neteja de l’interior del tub i esgotament de l’aigua per bombeig 
- Reparacions dels trams de tub malmesos amb peces degudament soldades 
- Estintolament de l’interior del col·lector i puntals exteriors 
- Col·locació de l’armat de la volta i de les sabates corregudes laterals 
- Encofrat lateral de l’estructura  
- Formigonat amb camió bomba formigonera 
- Assolida la resistència del formigó, desencofrat i retirada de l’estintolament  
- Reblert de rasa en tongades de 15-25cm amb aplicació de càrregues simètriques 

sobre l’estructura 
- Restitució de la zona en cas necessari 

 

Fig. 2. Vista de treballs de reforç estructural del tram reparat sota la línia ferroviària de FGC 

Aquesta solució serà apta únicament si la solera del tub de desguàs es troba en bon estat, ja 
que no es planteja cap tipus d’intervenció a la mateixa. Segons l’informe de FGC, inclòs a 
l’Annex núm. 19 del present projecte, es desconeix totalment l’estat que pot presentar la 
solera del col·lector ja que, tal i com es pot observar en les imatges del corresponent 
informe, el tub es troba totalment col·lapsat per terres, residus i aigües residuals.  
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Segons l’informe, la saturació del tub era tal que va ser impossible realitzar un estudi en més 
profunditat; per això, aquesta proposta pot ser considerada en un principi com una 
alternativa vàlida per a donar solució al problema. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, aquesta opció està molt condicionada amb l’estat de 
degradació que pugui presentar la solera del tub de desguàs. Cal esmentar que es tracta de 
la proposta constructiva que va donar solució al tram de col·lector reparat el 2010, sota la 
línia de mercaderies de FGC.  

4.3. Alternativa 3- Substitució completa 

Aquesta opció consisteix en retirar la totalitat del tub de desguàs existent  i substituir-lo per 
un nou tub que permeti el desguàs de les aigües pluvials rebudes de la bassa de retenció de 
la Plana del Galet. Es tracta d’una alternativa perfectament viable en qualsevol situació; 
sobretot, si el tub es troba en molt mal estat; a diferència de les alternatives anteriors.   

El sistema operatiu seria el següent: 
 

- Excavació de rases en profunditats 
</=6m, i ampla 6m; inclòs estabilitat de 
talussos 

- Neteja de l’interior del tub i esgotament 
de l’aigua per bombeig 

- Demolició total del tram afectat, ≈55ml 
- Sobrexcavació pel reforç del fons de la 

rasa, en cas necessari 
- Execució de la base al fons de rasa 

(base de formigó/material granular) 
- Col·locació/execució de tub col·lector de 

grans dimensions (materials a criteri del 
projectista, capaços de suportar les 
agressions a les que estarà sotmesa 
l’estructura  

- Col·locació d’elements de drenatge i 
impermeabilització 

- Reblert de rasa en tongades de 15-25cm 
amb aplicació de càrregues simètriques 
sobre l’estructura. 

- Restitució de la zona en cas necessari         Fig. 3, Vista de l’execució de col·lector amb marcs 

prefabricats de formigó armat 

Aquesta alternativa planteja un gran nombre de variants, tal i com s’ha anat plantejat el 
sistema operatiu. Això deixa lloc a la possibilitat de millorar el disseny del col·lector de 
desguàs existent; podent haver variants en els materials, en les dimensions, en les seccions. 

A continuació es fa una valoració de les diferents variants que pot presentar l’alternativa 3; 
considerant aquesta com la més adequada de les estudiades en el present annex. 
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Cal esmentar que hi ha un gran nombre de variants possibles i per això, només s’analitzaran 
aquelles que s’adeqüen millor amb l’entorn i que són més comunes en el món de 
l’enginyeria hidràulica. 

4.4. Variants a l’alternativa 3 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la alternativa 3 de substitució total del col·lector pot 
acceptar múltiples variants, no obstant, cal analitzar prèviament quina és la que millor 
s’ajusta al problema que planteja  el projecte. 

COMPORTAMENT HIDRÀULIC 

Segons l’estudi d’inundabilitat d’àmbit local, el col·lector de desguàs objecte d’estudi va ser 
dimensionat en pressió. Donades les característiques hidrològiques i hidràuliques a les que 
estarà normalment sotmès, definides a l’Annex núm. 5. Climatologia, Hidrologia i Drenatge, 
es creu convenient dimensionar l’obra per a que el col·lector funcioni per gravetat. 

Segons el projecte de la bassa de retenció de la Plana del Galet, el col·lector estarà 
principalment sec i entrarà en funcionament únicament quan hi hagi un excés de pluges 
d’escorrentiu que no puguin ser absorbides pel conducte que condueix les aigües cap a 
l’estació de tractament de Depurbaix i sempre i quan el nivell del riu no hagi sobrepassat la 
cota de 7m. 

Això implica que la secció ha de ser suficientment gran per a permetre que el col·lector 
funcioni per gravetat. Caldrà conèixer el cabal de càlcul per al dimensionament del col·lector. 

FORMA I DIMENSIONS 

Per a que el col·lector funcioni per gravetat es necessari disposar una secció suficientment 
gran com per absorbir el cabal circulant però a més és necessari conèixer el tipus de 
seccions aigües amunt i aigües avall del tram del col·lector afectat. 

Es coneix, segons l’informe redactat per FGC, inclòs a l’Annex núm. 19 del projecte, que el 
tram aigües amunt està resolt amb l’alternativa 2 i que té unes dimensions de 4x2,5m. 
Aigües avall, el col·lector disposa d’una zona de clapetes encastades a una estructura 
trapezoïdal de formigó armat de dimensions mínimes 4x2,5m; tal i com mostra la imatge de 
la fig.4. 

El tram de col·lector a reconstruir té una longitud aproximada de 55m pel que no dóna l’opció 
de variar les dimensions inicials del col·lector ja que això seria un canvi molt brusc de la 
secció i donaria lloc a un augment considerable de les velocitats i calats. 

Tenint en compte aquestes disposicions, el col·lector ha de tenir unes dimensiones de 
l’ordre de 4x2,5m amb l’objecte d’adequar-se als trams existents del traçat. 
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Fig. 4. Vista de l’interior del col·lector des de la zona de clapetes 

Una altra variant al problema de la secció seria substituir tot el tram del col·lector de 
desguàs, de 93 m, però això implicaria afectar totalment la línia ferroviària de mercaderies 
de FGC per un període prolongat de temps. Aquest aspecte no només implica la afectació, 
sinó també el cost que pot representar. Aquesta opció queda descartada des del punt de 
vista econòmic i constructiu. 

En relació a la forma del col·lector, aquesta pot ser ovoïdal, seguint la forma del col·lector 
existent, circular o rectangular. A nivell de càlcul i constructivament, la forma rectangular és 
més senzilla de dimensionar i executar, pel que es considera que l’opció òptima seria la de 
secció rectangular.  

MATERIAL 

L’opció de secció rectangular limita l’ús de determinats materials; així com els tubs circulars 
poden ser de formigó en massa o de formigó armat (tubs rígids) o d’acer corrugat (tubs 
flexibles), les seccions rectangulars conformen estructures tipus marc que, per dimensions 
de projecte haurien de ser de formigó armat. 

MODE EXECUTIU 

En relació a estructures tipus marcs de formigó armat, tenint en compte les característiques 
del projecte es poden executar “in situ” o poden ser prefabricats.  

Ambdues formes poden donar solució al problema i, per això, es realitza una anàlisi de 
diferents factors que poden condicionar l’utilització d’un sistema operatiu o l’altre. 
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ANÀLISI DE LA SOLUCIÓ ÒPTIMA 

MARCS EXECUTATS “IN SITU” MARCS PREFABRICATS 

AVANTATGES INCONVENIENTS AVANTATGES INCONVENIENTS 
Factors ambientals 

Possibilitat 
d’utilització de 
materials reciclats; 
especialment àrids i 
encofrats 

Generació d’una part 
important de residus 
i contaminació de 
sòls per vessaments  

(residus de formigó, 
residus de ferralla, 
contaminació 
d’aigües per 
vessaments de 
materials 
desencofrants, 
formigó, etc) 

Sorolls per 
manipulació dels 
materials 

Es redueix el volum 
de residus generats,  

Utilització de 
materials reciclats a 
fàbrica 

Emissions de gasos 
de combustió a 
l’atmosfera pel 
transport de les 
peces amb camions 
de gran tonatge 

Factors de qualitat  

Coneixement total 
dels materials 
utilitats 

Estructures 
adaptades al cas 
d’estudi (càrregues, 
tipus ambient, etc.)  

Control normal en 
l’execució 

Utilització de 
coeficients de 
seguretat majors pel 
càlcul d’estructures 

No disposa de 
certificació  

Possibilitat d’errors 
en l’execució 

Control estricta en el 
procés de fabricació 

Compten amb 
certificats de qualitat 
i marcatge CE 

Utilització de 
materials adequats i 
de qualitat  

 

Possibilitat mínima 
que aparegui algun 
marc defectuós per 
l’execució en cadena 
derivades de 
problemes en la 
cadena de fabricació 
(averia maquinària, 
mala disposició de 
l’armat, etc.) 

Estructures 
sobredimensionades 

Factors de seguretat i constructius 

Estructures que es 
poden modelar a 
l’espai disponible 

Fàcil manipulació 

Treballs d’encofrat 
en posicions difícils, 
vessaments de 
formigó complicats i 

Disponibilitat d’espai 
per a la correcta 
execució dels 
treballs. 

Riscs per a la 
manipulació de 
peces de grans 
dimensions i tonatge 
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ANÀLISI DE LA SOLUCIÓ ÒPTIMA 

MARCS EXECUTATS “IN SITU” MARCS PREFABRICATS 

AVANTATGES INCONVENIENTS AVANTATGES INCONVENIENTS 

Adaptables a 
l’existència de 
serveis afectats que 
no puguin ser 
desplaçats 

realització de 
l’estructura d’armat 
en llocs confinats o 
falta d’espai 

Major risc en 
accidents laborals 
(manipulació de 
ferralla, caigudes a 
diferent nivell, 
treballs de 
soldadura, etc.) 

Menor índex de 
sinistralitat en 
l’execució de 
l’estructura 

Poden resultar 
difícils de col·locar, 
en cas d’existir algun 
element que 
obstaculitza la rasa  

Utilització de 
maquinària gran pel 
transport i la 
col·locació 

Factors de temps 

La seva execució no  
està condicionada 
per tercers 

La disponibilitat dels 
materials necessaris 
és pràcticament 
immediata 

Temps major per a 
l’execució de cada 
ml de col·lector 

Temps d’espera 
abans del 
desencofrat per tal 
d’assolir la 
resistència del 
formigó 

Susceptible de ser 
deteriorat o de 
enrederi la seva 
execució per 
condicions 
climàtiques 

Ràpida execució de 
l’obra, el temps 
requerit per cada ml 
de col·lector es 
menor 

Adaptable a 
qualsevol condició 
climàtica 

Estructura resistent 
en tot moment 
davant d’agents 
agressius (pluja, 
vent, aigües 
superficials) 

Reducció del temps 
d’afectació 

Requereix una 
adequada 
planificació de l’obra 
i coordinació amb la 
fàbrica de 
subministra dels 
prefabricats; en cas 
contrari podria 
endarrerir el termini 
d’obres 
considerablement 

Temps de transport 
dels materials major 
degut a la 
disponibilitat de les 
peces prefabricades 

Factors de comportament 

Permet absorbir 
assentaments del 
terreny 

La correcta elecció 
dels materials 
afavoreix que 

Recobriments 
d’armat que poden 
no ser suficients per 
a preservar 
l’estructura 

Cal un estudi 

Recobriment òptim 
correcte de les 
armadures que 
garanteix la seva 
protecció davant 
agents agressius 

Estructures 
estandaritzades que 
poden o no adequar-
se al problema 
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ANÀLISI DE LA SOLUCIÓ ÒPTIMA 

MARCS EXECUTATS “IN SITU” MARCS PREFABRICATS 

AVANTATGES INCONVENIENTS AVANTATGES INCONVENIENTS 
l’estructura presenti 
criteris de 
funcionalitat i 
durabilitat  

exhaustiu de les 
càrregues a les que 
estarà sotmès; 
sobretot en relació al 
comportament del 
terreny per a establir 
el nombre de juntes 
de dilatació a 
disposar 

Factors econòmics 

Disponibilitat d’un 
ventall molt ampli de 
subministradors de 
materials que permet 
rebaixar el cost 
considerablement  

Cost important de 
mà d’obra 
(encofradors, 
ferrallistes, 
soldadors, oficials, 
ajudants, manobres, 
etc.) 

Gran quantitat de 
residus generats que 
cal transportar i 
gestionar a centre 
autoritzat 

Reducció en el cost 
de la mà d’obra 

Reducció en el cost 
de la gestió de 
residus 

 

Poca o cap 
disponibilitat de 
fabriques de marcs 
prefabricats de 
formigó armat 
pròximes a la zona 
d’actuació 

Cost elevat en 
transport (camions 
especials) 

Cost elevat en 
col·locació 
(maquinària 
especial) 

Les estructures de formigó armat executades “in situ” representen un cost econòmic global 
inferior que l’opció prefabricada i poden adequar-se sense problemes a qualsevol situació o 
condicionant de la zona.  

No obstant, no es pot donar garantia que es compleixin els recobriments necessaris o que 
s’hagi disposat de l’armat suficient, a diferència de les estructures prefabricades que 
disposen de certificats que acrediten haver estat executades segons la normativa vigent i 
disposen de marcatge CE.  

Per a la determinació de l’estructura cal realitzar un estudi exhaustiu de l’àmbit d’actuació i 
un càlcul complex de l’estructura i del seu comportament de forma prèvia; assegurant que 
l’estructura projectada es correspon amb la realitat.  
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Per altra banda, la utilització de diferents materials d’obra generen un volum important de 
residus que cal gestionar de forma adequada a diferència dels marcs prefabricats en els que 
el volum de residus per a l’execució és  nul. 

El temps d’execució en estructures “in situ” és superior al temps que es triga en la 
col·locació d’estructures prefabricades tot i que cal una planificació acurada de les 
estructures amb l’empresa subministradora i el transport i la col·locació de l’estructura pot 
resultar dificultosa. 

L’opció de marcs prefabricats, representa un cost important a diferència de l’estructura 
realitzada “in situ” però és l’opció que dóna més garanties de durabilitat i funcionalitat de 
l’estructura a llarg termini i un millor comportament davant assentaments del terreny. Per 
altra banda, les estructures prefabricades són més efectives davant l’acció d’agents 
agressius. 

 

5. ANÀLISI MULTICRITERI 
 

5.1. Descripció general de la metodologia de l’anàlisi 
 

Un cop valorades subjectivament les diverses alternatives compreses en l’estudi, és precís 
objectivar l’anàlisi a partir d’uns paràmetres que permetin la ordenació de les alternatives 
segons preferència o prioritat, tenint en compte el major nombre de variables d’anàlisi 
possible, ja que tot i ser una variable important, el criteri econòmic no és l’únic que s’hauria 
de tenir en compte a l’hora de prendre una decisió.  

L’aplicació de l’anàlisi multicriteri permet allunyar-se de la trivialitat del factor econòmic com 
a única premissa i aplicar altres criteris com factors socials, mediambientals, tècnics, etc. 

Per les connotacions de fiabilitat, s’utilitza el mètode Pattern. Aquest mètode permet 
sintetitzar, en les anàlisis de sensibilitat i preferències les puntuacions obtingudes de cada 
alternativa per a cada criteri, per mitjà de l’aplicació de pesos o coeficients de ponderació 
variables, en només un paràmetre, l’índex de pertinència (IP) els valors del qual estan 
compresos en l’interval [0,1], sent 0 el pèssim i 1 l’òptim, creant un model que permet la 
comparació directa. 

De l’aplicació del mètode s’obté una matriu (alternatives-criteris) amb la que es pot deduir el 
IP de cada alternativa aplicant la fórmula: 

 

On: 

aij és la qualificació obtinguda per l’alternativa i i per al criteri j 
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βj és el coeficient de ponderació del criteri j, compleix la condició Σβj=10 

MAX és el valor màxim de Σβj· aij entre els obtinguts per totes les alternatives 

MIN és el valor mínim de Σβj· aij entre els obtinguts per totes les alternatives 

En els següents apartats es procedeix a aplicar el mètode Pattern descrit, amb indicació de 
cada operació del mètode i els criteris específics i concrets que s’hagin seguit. 

5.2. Criteris de selecció 
 

L’anàlisi es basarà en l’estudi dels següents criteris: 
  

(1) CRITERIS ECONÒMICS 

- Inversió inicial 

- Manteniment 

(2) CRITERIS TÈCNICS 

- Comportament hidràulic 

- Resistència a les càrregues 

- Resistència a agressions químiques  

- Resistència a l’abrasió 

- Disponibilitat d’espai 

- Facilitat de manteniment  

(3) CRITERIS AMBIENTALS 

- Generació de residus, emissió de gasos, etc. 

- Adequació amb l’entorn (flora, fauna, etc.) 

- Respectuós amb el medi 

(4) CRITERIS DE QUALITAT  

- Qualitat del procés constructiu i acabats 

- Qualitat dels materials 

5.3. Factors de ponderació 
 

En el present estudi s’ha optat per definir els factors de ponderació de forma cardinal i de 
manera que el sumatori de tots els criteris resulti la unitat.  
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D’aquesta manera, els pesos assignats a cadascun dels 4 criteris es mostren a la taula 
següent: 

CRITERI PES 

CRITERIS ECONÒMICS 
Inversió inicial 0.1 

Cost manteniment 0.1 
Total apartat 0,20 

CRITERIS TÈCNICS 

Comportament hidràulic 0.05 
Resistència a les càrregues 0.1 

Resistència a agents químics 0.05 
Resistència a l’abrasió 0.02 

Termini d’execució 0.01 
Facilitat en el manteniment 0.07 

Total apartat 0,30 

CRITERIS AMBIENTALS 

Generació de residus 0.2 
Adequació amb l’entorn 0.05 
Respectuós amb el medi 0.05 

Total apartat 0,30 

CRITERIS DE QUALITAT 
Qualitat en el procés constructiu 0.1 

Qualitat en els materials 0.1 
Total apartat 0,20 

Total 1,00 
 
Per aconseguir la homogeneïtzació de les escales cardinals es necessària que la suma de 
valors de cada indicador sigui igual a la unitat.  A més, els valors han de ser majors quan 
més s’adapti la solució a l’objectiu perseguit pel criteri de selecció concret. 
 
Com que s’ha d’aconseguir que la suma de valors de cada indicador o variable sigui la 
unitat, s’ha d’expressar cada valoració com a percentatge de la suma de les valoracions 
fetes per a cada alternativa. De l’estudi realitzat en els diferents annexes que es presenten 
en el present projecte i de l’anàlisi tècnic de les diferents propostes realitzat en anteriors 
apartats es procedeix a definir les puntuacions per a cada alternativa en relació a cada criteri 

5.4. Valoració de les alternatives 
A continuació es procedeix a analitzar cada una de les alternatives descrites anteriorment 
per a cada criteri. Es recorda que l’alternativa 0 s’ha desestimat per què no compleix amb 
l’objectiu previst d’aquest projecte i, per tant, es valoraran les alternatives:  

ALTERNATIVA 1: REPARACIONS PUNTUALS DEL COL·LECTOR  

ALTERNATIVA 2: REFORÇ ESTRUCTURAL 

ALTERNATIVA 3.1.: SUBSTITUCIÓ COMPLERTA AMB MARCS EXECUTATS IN SITU 

ALTERNATIVA 3.2.: SUBSTITUCIÓ COMPLERTA DEL COL·LECTOR AMB MARCS 
PREFABRICATS 
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CRITERIS ECONÒMICS 

Per a la valoració de les alternatives s’ha estimat el cost que implicaria la seva execució. A 
continuació es presenta la taula amb la valoració realitzada: 

VALORACIÓ 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3.1 
ALTERNATIVA 

3.2 

INVERSIÓ 
INICIAL 

150.000 € 245.000 € 322.000 € 270.000 € 

PONDERACIÓ 8,5 7,5 6,7 7,3 

MANTENIMENT/ 

RENDIBILITAT 

5 anys 

150.000 € 30.000 € 7.000 € 5.000 € 

PONDERACIÓ 2,3 8,4 9,6 9,7 

 

CRITERIS TÈCNICS 

Per a la determinació dels criteris tècnics s’han tingut en compte variables com la resistència 
a agents químics, resistència a les càrregues a les que estarà sotmesa l’estructura, 
resistència a l’abrasió, el comportament hidràulic de l’estructura,termini d’execució i facilitat 
en el manteniment. 

Cal esmentar que l’elecció d’aquestes variables ha anat en funció dels estudis realitzats per 
a la redacció del present projecte. S’ha considerat que són paràmetres fonamentals per a la 
durabilitat de l’estructura, per la seva funcionalitat i per reduir els problemes i alteracions a 
l’entorn generats per la pròpia obra. 

Es procedeix a continuació a valorar els diferents aspectes d’aquest criteri per a cada 
alternativa. Cal esmentar que aquests criteris s’han analitzat en els estudis realitzats al llarg 
del present projecte.  

Per a establir la seva ponderació s’aplica una escala de valors entre l’interval [0-1] de 
manera que l’alternativa amb puntuació 0 és la pèssima i l’alternativa amb puntuació 1 és la 
òptima. 

VALORACIÓ 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3.1 
ALTERNATIVA 

3.2 

COMPORTAMENT 
HIDRÀULIC 

0 0,5 0,8 0,6 

RESISTÈNCIA 
CÀRREGUES 

0 0,5 0,8 0,9 
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VALORACIÓ 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3.1 
ALTERNATIVA 

3.2 

RESISTÈNCIA A 
AGENTS 
QUÍMICS 

0,3 0,3 0,5 0,6 

RESISTÈNCIA A 
ABRASSIÓ 

0,7 0,7 0,5 0,6 

REDUCCIÓ 
TERMINI 

0,9 0,4 0,5 0,7 

FACILITAT EN EL 
MANTENIMENT 

0 0,3 0,8 0,8 

 

CRITERIS AMBIENTALS 

Per a la determinació dels criteris ambientals i posterior ponderació de les alternatives en 
base a la minimització de residus, adequació a l’entorn i respecte al medi ambient, s’ha partit 
de l’anàlisi realitzat per a l’estudi de l’annex núm. 13. Aspectes i millores ambientals i de 
l’aplicació per a l’estimació de la generació de residus obtenint la següent taula de valors: 
 

Per a establir la seva ponderació s’aplica una escala de valors entre l’interval [0-1] de 
manera que l’alternativa amb puntuació 0 és la pèssima i l’alternativa amb puntuació 1 és la 
òptima. 

VALORACIÓ 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3.1 
ALTERNATIVA 

3.2 

MINIMITZACIÓ 
DE RESIDUS 

0,6 0,3 0,2 0,8 

ADEQUACIÓ 
AMB 

L’ENTORN 
0,5 0,5 0,7 0,7 

RESPECTE 
AMB EL MEDI 

AMBIENT 
0,4 0,3 0,4 0,7 

CRITERIS DE QUALITAT 

En relació als criteris de qualitat, es valora que els materials siguin de qualitat i que el procés 
constructiu i acabats garanteixin la qualitat estructural. D’aquesta manera, amb els criteris de 
ponderació definits anteriorment, a partir de l’escala de valors, s’obtenen les puntuacions 
següents: 
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VALORACIÓ 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3.1 
ALTERNATIVA 

3.2 

QUALITAT DELS 
MATERIALS 

0,2 0.4 0,8 0,9 

QUALITAT DEL 
PROCÉS 

CONSTRUCTIU I 
ACABATS 

(FIABILITAT) 

0,1 0,5 0,8 0,8 

 

5.5. Matriu de resultats 
 

En el quadre següent es resumeixen tots els valors obtinguts anteriorment.  

En la primera columna s’inclouen els criteris i pesos i en les columnes següents es presenta 
la valoració de cada variable per a cada alternativa i finalment, la optimització de les  
valoracions realitzades. 

RESUM VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

CRITERI PES ALT 1 ALT 2 ALT3.1 ALT3.2 

CRITERIS 
ECONÒMICS 

Inversió inicial 0.1 8,5 7,5 6,7 7,3 
Cost manteniment 0.1 2,3 8,4 9,6 9,7 

Total apartat 0.2     

CRITERIS 
TÈCNICS 

Comportament 
hidràulic 

0.05 0 0.5 0,8 0,6 

Resistència a les 
càrregues 

0.1 0 0,5 0,8 0,9 

Resistència a agents 
químics 

0.05 0,3 0,3 0,5 0,6 

Resistència a 
l’abrasió 

0.02 0,7 0,7 0,5 0,6 

Termini d’execució 0.01 0,9 0,4 0,5 0,7 
Facilitat en el 
manteniment 

0.07 0 0,3 0,8 0,8 

Total apartat 0.30     

CRITERIS 
AMBIENTALS 

Generació de residus 0.2 0,6 0,3 0,2 0,8 
Adequació amb 

l’entorn 
0.05 0,5 0,5 0,7 0,7 

Respectuós amb el 
medi 

0.05 0,4 0,3 0,4 0,7 

Total apartat 0.30     
CRITERIS DE 

QUALITAT 
Qualitat en el procés 

constructiu 
0.1 0,2 0,4 0,8 0,9 
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CRITERI PES ALT 1 ALT 2 ALT3.1 ALT3.2 
Qualitat en els 

materials 
0.1 0,1 0,5 0,8 0,8 

Total apartat 0.2     
 

HOMOGENEÏTZACIÓ DE LES VALORACIONS 

 

CRITERI PES ALT 1 ALT 2 ALT3.1 ALT3.2 TOTAL

CRITERIS 
ECONÒMICS 

Inversió inicial 0.1 0,28 0,25 0,23 0,24 1,00 
Cost manteniment 0.1 0,08 0,28 0,32 0,32 1,00 

Total apartat 0.2      

CRITERIS 
TÈCNICS 

Comportament 
hidràulic 

0.05 0 0,26 0,42 0,32 1,00 

Resistència a les 
càrregues 

0.1 0 0,23 0,36 0,41 1,00 

Resistència a 
agents químics 

0.05 0,18 0,18 0,29 0,35 1,00 

Resistència a 
l’abrasió 

0.02 0,28 0,28 0,20 0,24 1,00 

Termini 
d’execució 

0.01 0,36 0,16 0,20 0,28 1,00 

Facilitat en el 
manteniment 

0.07 0 0,16 0,42 0,42 1,00 

Total apartat 0.30      

CRITERIS 
AMBIENTALS 

Generació de 
residus 

0.2 0,32 0,16 0,10 0,42 1,00 

Adequació amb 
l’entorn 

0.05 0,20 0,20 0,30 0,30 1,00 

Respectuós amb 
el medi 

0.05 0,22 0,17 0,22 0,39 1,00 

Total apartat 0.30      

CRITERIS DE 
QUALITAT 

Qualitat en el 
procés constructiu

0.1 0,09 0,17 0,35 0,39 1,00 

Qualitat en els 
materials 

0.1 0,05 0,23 0,36 0,36 1,00 

Total apartat 0.2      
 

ÍNDEX DE PERTINÈNCIA 

 

CRITERI PES ALT 1 ALT 2 ALT3.1 ALT3.2 TOTAL

CRITERIS 
ECONÒMICS 

Inversió inicial 0.1 0,028 0,025 0,023 0,024  
Cost manteniment 0.1 0,008 0,028 0,032 0,032  

Total apartat 0.2 0,036 0,053 0,055 0,056 0,2 
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CRITERI PES ALT 1 ALT 2 ALT3.1 ALT3.2 TOTAL

CRITERIS 
TÈCNICS 

Comportament 
hidràulic 

0.05 0 0,013 0,021 0,016  

Resistència a les 
càrregues 

0.1 0 0,023 0,036 0,041  

Resistència a 
agents químics 

0.05 0,009 0,009 0,015 0,018  

Resistència a 
l’abrasió 

0.02 0,006 0,006 0,004 0,005  

Termini 
d’execució 

0.01 0,004 0,002 0,002 0,003  

Facilitat en el 
manteniment 

0.07 0 0,011 0,030 0,030  

Total apartat 0.30 0,019 0,064 0,108 0,113 0,3 

CRITERIS 
AMBIENTALS 

Generació de 
residus 

0.2 0,064 0,032 0,02 0,084  

Adequació amb 
l’entorn 

0.05 0,010 0,010 0,015 0,015  

Respectuós amb 
el medi 

0.05 0,011 0,009 0,011 0,020  

Total apartat 0.30 0,085 0,051 0,046 0,119 0,3 

CRITERIS DE 
QUALITAT 

Qualitat en el 
procés constructiu

0.1 0,009 0,017 0,035 0,039  

Qualitat en els 
materials 

0.1 0,005 0,023 0,036 0,036  

Total apartat 0.2 0,014 0,040 0,071 0,075 0,2 
IP  0,154 0,208 0,280 0,363 1,00 

 

A partir de les dades obtingudes a les taules anteriors, i tenint en compte els paràmetres que 
s’han utilitzat per a realitzar l’anàlisi multicriteri, s’adjunta la relació de les alternatives 
ordenades segons la puntuació obtinguda de l’índex de pertinència (IP): 

(1) ALTERNATIVA 3.2.: SUBSTITUCIÓ AMB MARCS PREFABRICATS (IP=0,363) 

(2) ALTERNATIVA 3.1.: SUBSTITUCIÓ AMB MARCS EXECUTATS “IN SITU” 
(IP=0,280) 

(3) ALTERNATIVA 2: REFORÇ ESTRUCTURAL (IP=0,208) 

(4) ALTERNATIVA 1: REPARACIONS PUNTUALS (IP=0,154) 

 

ESTUDI DE SENSIBILITZACIÓ 

En el cas que variessin els coeficients de ponderació de l’anàlisi multicriteri, per exemple, 
que el pes econòmic fos superior al pes medioambiental; per exemple, degut a la falta de 
recursos econòmics i inversions, cal estudiar si l’alternativa resultant seria la mateixa: 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  
 

 

 
ANNEX NÚM.2. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 
Pàg. 22 de 23 

 

CRITERI PES ALT 1 ALT 2 ALT3.1 ALT3.2 TOTAL

CRITERIS 
ECONÒMICS 

Inversió inicial 0.2 0,056 0,050 0,046 0,048  
Cost 

manteniment 
0.2 0,016 0,056 0,064 0,064  

Total apartat 0.4 0,072 0,106 0,11 0,112 0,4 

CRITERIS 
TÈCNICS 

Comportament 
hidràulic 

0.02 0 0,005 0,008 0,007  

Resistència a les 
càrregues 

0.05 0 0,0115 0,018 0,0205  

Resistència a 
agents químics 

0.02 0,0036 0,0036 0,0058 0,007  

Resistència a 
l’abrasió 

0.005 0,0014 0,0014 0,001 0,0012  

Termini 
d’execució 

0.005 0,0018 0,0008 0,001 0,0014  

Facilitat en el 
manteniment 

0.1 0 0,016 0,042 0,042  

Total apartat 0.2 0,0068 0,0383 0,0758 0,0791 0,2 

CRITERIS 
AMBIENTALS 

Generació de 
residus 

0.1 0,032 0,016 0,01 0,042  

Adequació amb 
l’entorn 

0.05 0,010 0,010 0,015 0,015  

Respectuós amb 
el medi 

0.05 0,011 0,009 0,011 0,020  

Total apartat 0.20 0,053 0,035 0,036 0,077 0,2 

CRITERIS DE 
QUALITAT 

Qualitat en el 
procés 

constructiu 
0.1 0,009 0,017 0,035 0,039  

Qualitat en els 
materials 

0.1 0,005 0,023 0,036 0,036  

Total apartat 0.2 0,014 0,040 0,071 0,075 0,2 
IP  0,1458 0,2193 0,2928 0,3431 1,00 

 

Segons la taula anterior, comparada amb els resultats obtinguts per la ponderació inicial, 
s’observa que l’alternativa més apropiada continua sent l’alternativa 3.2. de marcs 
prefabricats amb substitució complerta del col·lector. No obstant, s’observa que les 
alternatives 2 i 3.1. han guanya força en relació als resultats de ponderació anteriors deguta 
a l’increment de pes del criteri econòmic. 

Tenint en compte que la importància de l’execució de l’obra pels riscos que comporta l’estat 
que presenta, l’estat de l’economia actual i el cost de manteniment posterior, l’opció més 
apropiada és la alternativa 3.2.; una opció bona a nivell de rendibilitat, de tecnicitat, de cura 
amb el medi i de gran qualitat. 
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6. CONCLUSIONS 

Tenint en compte els criteris senyalats al llarg del present annex, el col·lector de desguàs 
tindrà les següents característiques: 

 Solució proposada: Alternativa 3_ Substitució total del tram de col·lector afectat 

 Variant 3.2. amb execució de marcs prefabricats de formigó armat 

 Longitud d’actuació: 55m 

 Dimensions: 4 x 2,5m  

 Secció: rectangular 

 Comportament hidràulic: per gravetat 

 Material: formigó armat 

 Procés d’execució: prefabricat amb peces de 1-1,5m (la longitud de les peces depèn 
del fabricant) 
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1. ANTECEDENTS

Per a la redacció del present annex, es va desplaçar un equip de topografia a la zona 
objecte d’estudi amb la finalitat de realitzar els treballs topogràfics precisos. Aquests treballs 
topogràfics es resumeixen bàsicament en la col·locació dins de la zona de treball una sèrie 
de bases de replanteig, el seu càlcul i l’aixecament de detall del núvol de punts a partir de 
les bases de replanteig, enllaçades amb senyals oficials, mitjançant tècniques GPS. 

Les coordenades dels punts estan expressades en el nou sistema de referència ETRS89 
(European Terrestrial Reference System 1989) adoptat el 2007 de forma consensuada a 
nivell europeu per causes com el desplaçament constant de la placa continental europea.  

2. CARTOGRAFIA BASE

La cartografia base de treball ha sigut elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya a 
escala 1:5000 (full 287-128). Aquesta cartografia ha sigut obtinguda per restitució 
fotogramètrica a partir d’un vol a escala 1:22.000. Les característiques cartogràfiques 
bàsiques son les següents: 

- Sistema geodèsic de referencia: 

Segons la normativa cartogràfica vigent és el de la Red Geodésica Nacional RE-50 amb les 
altituds referides a la Red Nacional de Nivelación del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  

Com a sistema geodèsic de referència s’han utilitzat els vèrtexs geodèsics de codi ICC 
següents degut a la seva proximitat a la zona d’estudi: 

Fig.1. Localització dels vèrtexs geodèsics de referència en relació a la zona d’estudi 

287128019 

287128020 

287128017 

Zona d’estudi 
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Els dos primers vèrtexs es localitzen en les immediacions del riu Llobregat dins del municipi 
del Prat de Llobregat. El tercer vèrtex es situa al marge nord del riu.  
A continuació es presenta una taula amb les coordenades d’aquests vèrtexs geodèsics. La 
resta d’informació d’aquests vèrtexs geodèsics es troba a les corresponents fitxes de senyal 
geodèsic que es presenten al final del present document. 
.  

Codi ICC 
Projecció UTM fus 31 hemisferi nord 

X projectada (m) Y projectada (m) Cota ortomètrica (m)
287128017 424170.815 4577016.849 10.223 
287128019 422551.015 4577024.934 8.200 
287128020 423355.613 4577327.567 10.976 

- Sistema de representació: 

El mapa es forma en projecció conforme Universal Transversal de Mercator (UTM). La 
referencia que figura en cada full és la Quadrícula Universal de Mercator que s’indica cada 
500 m per mitjà de trams dibuixats en el marc i línies a l’interior del full. 

3. BASES DE REPLANTEIG

Per a la realització dels treballs topogràfics s’han implantat cinc bases de replanteig. 
Aquestes bases s’han obtingut per tècniques GPS a partir de les quals es procedeix a 
l’aixecament dels punts objecte d’interès. 
Llistat de coordenades resultants 

Les bases de replanteig han sigut materialitzades amb claus d’acer tipus Split, claus 
Geopunt o estaques sobre el terreny a fi d’aconseguir una llarga permanència i estabilitat 
per al posterior replanteig de l’obra. 

L’aixecament taquimètric s’ha realitzat amb una estació total marca Trimble, model 
5503DR200+, amb número de sèrie 81910020, i altres elements auxiliars necessaris 
(prismes, cintes mètriques, flexòmetres, etc.) i altre material fungible.  

Cal esmentar que tots els aparells utilitzats durant els treballs topogràfics han sigut calibrats i 
s’han obtingut els corresponents certificats de calibratge. 

4. AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC

A partir de les bases de replanteig, es procedeix a realitzar l’aixecament taquimètric del 
núvol de punts objecte d’interès; aquest ha de ser suficientment representatiu per poder 
realitzar els perfils de sanejament.  
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Per la realització d’aquest aixecament s’ha utilitzat una estació total marca Trimble, model 
5503DR200+, amb número de sèrie 81910020. Aquest equip té una precisió en la mesura 
d’angles de 10cc i una precisió en la mesura de distancies de 2mm+2ppm. Aquest aparell ha 
sigut calibrat inicialment per a la presa de dades a camp. 

L’aixecament topogràfic s’ha realitzat a una escala adequada per a la seva interpretació; a 
escala 1:250, i recull tots els elements cartogràfics que poden afectar el desenvolupament 
del projecte: traçat ferroviari, traçat del col·lector, zona de clapetes, camins de terres, cuneta 
de formigó, lloses de formigó, enreixat existent, esvorancs existents i línies soterrades. 

En els següents apartats s’inclou la fitxa tècnica de l’estació total utilitzada i el seu 
corresponent certificat de calibratge, el llistat de coordenades de les bases de replanteig, el 
llistat de coordenades dels punts obtinguts de l’aixecament taquimètric i, finalment, el plànol 
topogràfic obtingut. 
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TOTAL I CERTIFICAT DE CALIBRATGE 



ESTACIONES TOTALES

1

CARACTERÍSTICAS 

Un innovador controlador Windows Mobile 
para una verdadera Topografía Integrada.
El revolucionario controlador TCU de Trimble 

tecnología Bluetooth®. 

El resultado es un sistema sin cables en el 

que además cuenta con la captura de datos 

-

dad que antes. El TCU ha sido especialmente 

diseñado para acoplarse a los sensores de 

campo de Trimble: sólo hay que conectarlo a 

las estaciones totales, los receptores móviles 

robóticos o a los jalones de los móviles GPS 

esté trabajando. El TCU proporciona una única 

interfaz de usuario que permite acceder a las 

más avanzadas aplicaciones disponibles hoy 

en día. Se conecta a las estaciones totales de 

Trimble, a los sistemas móviles robóticos, y al 

jalón del receptor móvil GPS 5800 para ofrecer 

una mayor calidad en la visualización mejoran-

do el control de los resultados y garantizando 

su calidad. Sin cables, para ofrecer una mayor 

versatilidad en el campo. Software integrado 

de funciones avanzadas para todo tipo de 

aplicaciones.

5503 DR200+/STD TCU  

Teclado Trimble TCU

Soporte a 5600/5500 Teclado TCU

ACCESORIOS

310451 Batería Settop 12V 9Ah NiMH

310048 Cable de sistema

410029 Prisma circular estándar

410069 Soporte prisma estándar

410138 Bastón aplomador estándar de 2,5m

890021 Bolsa para bastón

700040 Trípode madera robusto

890140 Bolsa para accesorios

310031 Par de correas para estuche transporte

510034 Software volcado y edición Menú

S5001 Teclado TCU Trimble Survey Controller

5806020 Adaptador teclado TCU 5600/5500

53008007 Cable 0,75m - 1,75m espiral

Código Descripción 

SLSU-5503200TCUS 5503 DR 200+  adaptador TCU 

y TCU Survey Controller 

SLSU-5503STDTCUS 5503 DR STD  adaptador TCU 

y TCU Survey Controller 
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CERTIFICAT DE CALIBRATGE DE L’ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE 5503DR200+, amb 
número de sèrie 81910020 

El present projecte no disposa de certificats de calibratge dels aparells utilitzats. No obstant, 
cal esmentar que, en el moment de realització dels treballs topogràfics, el projectista ha 
comprovat la validesa dels certificats de calibratge dels aparells emprats en l’aixecament i 
considera oportú fer-ne esmena en el present annex per donar fiabilitat a les dades 
topogràfiques aquí exposades. 
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A continuació es presenta el llistat de les coordenades de les bases de replanteig així com 
de les bases de referència utilitzades per a l’extracció del núvol de punts: 

Codi 
Projecció UTM fus 31 hemisferi nord 

X projectada (m) Y projectada (m) Cota ortomètrica (m)
287128017 424170.815 4577016.849 10.223 

287128019 422551.015 4577024.934 8.200 

287128020 423355.613 4577327.567 10.976 

B1.A1-01 423667,106 4577271,250 7,970 

B2.E2-04 423719,192 4577253,507 7,990 

B3.A4-03 423666,418 4577231,626 5,430 

B4.H5-06 423747,883 4577213,089 7,890 

B5.E6-01 423710,513 4577210,163 1,520 

Les tres primeres bases corresponen als vèrtexs geodèsics utilitzats; s’inclouen a 
continuació les corresponents fitxes facilitades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

287128017

59.301

49.078

10.223

424170.815

4577016.849

0.99967076

l'Hospitalet de Llobregat

Barcelonès

Barcelona

287-128

36-160420

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

2º 5' 37.24123''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 20' 27.86771''

0º -35' 55.28538''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ED50/287128017.pdf Versió de la fitxa: 20120.120131

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

01/01/1992

N/A

Fita de terra amb placa de l'ICC situada al 
marge nord del riu Llobregat.

El senyal està situat al marge nord del riu Llobregat.

CSG
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Ubicació del vèrtex

287128019

57.314

49.114

8.200

422551.015

4577024.934

0.99967382

el Prat de Llobregat

Baix Llobregat

Barcelona

287-128

36-160420

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

2º 4' 27.54984''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 20' 27.57518''

0º -36' 41.32250''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ED50/287128019.pdf Versió de la fitxa: 20120.120131

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

01/01/1992

N/A

Fita de terra amb placa de l'ICC situada al 
marge del camí a cal Monjo.

El senyal està situat al camí que va a cal Monjo. Carrer Ribera número 47 (el Prat de Llobregat).

CSG
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Ubicació del vèrtex

287128020

60.003

49.104

10.899

423355.613

4577327.567

0.99967229

el Prat de Llobregat

Baix Llobregat

Barcelona

287-128

36-160420

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

2º 5' 2.02802''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 20' 37.66462''

0º -36' 18.66607''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ED50/287128020.pdf Versió de la fitxa: 20120.120131

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

01/01/1992

N/A

Fita de terra amb placa de l'ICC situada al 
marge nord del riu Llobregat.

El senyal està situat al marge nord del riu Llobregat (El Prat de Llobregat).

CSG
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

A1-01 423667,106 4577271,250 7,970 

A1-02 423658,718 4577270,880 8,170 

A1-03 423662,348 4577268,075 8,230 

A1-04 423667,334 4577262,270 9,810 

B1-01 423679,652 4577273,430 7,890 

B1-02 423679,594 4577272,435 8,570 

B1-03 423679,425 4577270,350 8,560 

B1-04 423679,276 4577269,361 7,970 

B1-05 423672,995 4577269,356 7,890 

B1-06 423679,038 4577268,350 8,040 

B1-07 423678,821 4577267,683 8,040 

B1-08 423679,148 4577267,342 7,820 

B1-09 423671,180 4577265,461 8,100 

B1-10 423682,420 4577261,418 7,930 

C1-01 423695,437 4577269,795 8,000 

C1-02 423694,855 4577268,160 8,160 

C1-03 423694,712 4577267,578 8,520 

C1-04 423693,686 4577265,482 8,510 

C1-05 423684,928 4577265,482 7,950 

C1-06 423693,569 4577264,461 7,910 

C1-07 423691,971 4577264,228 7,930 

C1-08 423690,754 4577263,672 7,870 

C1-09 423691,754 4577263,561 7,930 

C1-10 423692,822 4577263,015 7,870 

C1-11 423690,183 4577261,926 7,910 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

D1-01 423706,206 4577266,122 8,010 

D1-02 423705,745 4577264,937 8,010 

D1-03 423706,121 4577263,810 8,450 

D1-04 423705,486 4577261,582 8,440 

A2-01 423667,804 4577259,619 10,310 

A2-02 423665,666 4577254,348 10,350 

A2-03 423685,969 4577253,565 10,310 

B2-01 423680,271 4577258,804 9,650 

B2-02 423673,032 4577258,169 10,250 

B2-03 423676,435 4577256,968 10,270 

B2-04 423677,562 4577256,216 10,110 

B2-05 423678,213 4577256,201 9,990 

B2-06 423679,493 4577256,132 10,040 

B2-07 423679,060 4577256,015 9,960 

B2-08 423678,017 4577255,835 10,230 

B2-09 423672,725 4577255,243 10,360 

B2-10 423681,721 4577255,153 10,030 

B2-11 423681,684 4577255,084 10,050 

B2-12 423680,626 4577254,888 10,080 

B2-13 423679,462 4577254,751 10,130 

B2-14 423680,673 4577254,751 10,090 

B2-15 423680,165 4577254,740 10,120 

B2-16 423679,710 4577254,729 10,150 

B2-17 423679,430 4577254,666 10,170 

B2-18 423680,060 4577254,661 10,130 

B2-19 423678,700 4577254,565 10,270 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

B2-20 423679,425 4577254,407 10,190 

B2-21 423678,657 4577253,814 10,280 

B2-22 423678,504 4577253,195 10,230 

B2-23 423680,086 4577253,078 10,040 

B2-24 423679,403 4577252,819 10,110 

B2-25 423676,207 4577252,708 10,290 

B2-26 423672,540 4577252,025 10,290 

B2-27 423681,160 4577251,549 10,020 

B2-28 423680,245 4577251,422 10,130 

B2-29 423680,673 4577250,470 10,120 

B2-30 423675,773 4577250,390 10,200 

B2-31 423681,409 4577249,951 10,010 

B2-32 423682,118 4577249,025 9,960 

B2-33 423681,626 4577248,951 10,200 

C2-01 423687,538 4577257,142 9,960 

C2-02 423686,330 4577253,655 10,100 

C2-03 423685,298 4577253,650 10,090 

C2-04 423684,933 4577253,274 10,020 

C2-05 423686,828 4577253,115 10,190 

C2-06 423690,093 4577252,999 10,190 

C2-07 423688,738 4577252,851 10,260 

C2-08 423689,812 4577252,671 10,250 

C2-09 423690,834 4577252,570 10,300 

C2-10 423689,802 4577252,364 10,300 

C2-11 423685,166 4577252,195 9,880 

C2-12 423687,272 4577251,972 10,200 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

C2-13 423690,400 4577251,824 10,320 

C2-14 423691,003 4577251,623 10,330 

C2-15 423686,944 4577251,306 9,970 

C2-16 423685,499 4577251,226 9,900 

C2-17 423686,579 4577251,200 10,040 

C2-18 423687,103 4577251,184 10,140 

C2-19 423686,018 4577251,031 9,990 

C2-20 423686,822 4577251,025 10,040 

C2-21 423686,674 4577250,856 10,030 

C2-22 423691,998 4577250,856 10,330 

C2-23 423686,701 4577250,766 10,010 

C2-24 423692,119 4577250,417 10,330 

C2-25 423692,029 4577250,358 10,330 

C2-26 423691,379 4577249,977 10,330 

C2-27 423690,939 4577249,914 10,320 

C2-28 423692,352 4577249,644 10,330 

C2-29 423692,299 4577249,565 10,340 

C2-30 423694,654 4577249,300 10,350 

C2-31 423687,621 4577249,215 10,050 

C2-32 423692,527 4577249,067 10,300 

C2-33 423691,267 4577248,967 10,190 

C2-34 423691,775 4577248,924 10,170 

C2-35 423691,633 4577248,824 10,150 

D2-01 423696,824 4577261,069 7,920 

D2-02 423704,994 4577260,646 7,950 

D2-03 423704,915 4577259,878 7,870 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

D2-04 423704,692 4577259,217 7,870 

D2-05 423703,803 4577258,725 7,960 

D2-06 423701,427 4577257,407 8,230 

D2-07 423696,877 4577254,142 10,160 

D2-08 423696,183 4577253,978 10,160 

D2-09 423697,951 4577250,396 10,370 

E2-01 423720,710 4577255,486 7,960 

E2-02 423719,842 4577254,809 7,930 

E2-03 423719,615 4577254,147 7,930 

E2-04 423719,192 4577253,507 7,990 

E2-05 423708,645 4577251,830 9,950 

E2-06 423720,800 4577250,872 8,190 

F2-01 423724,303 4577259,958 7,970

F2-02 423723,118 4577259,132 8,020

F2-03 423722,552 4577258,222 8,420

F2-04 423721,224 4577256,248 8,420

G2-01 423736,659 4577255,730 8,000 

G2-02 423736,712 4577254,216 8,010 

G2-03 423736,834 4577253,396 8,500 

G2-04 423736,321 4577250,993 8,410 

G2-05 423736,130 4577250,030 7,930 

G2-06 423735,998 4577249,163 7,940 

H2-01 423750,741 4577250,941 8,050 

H2-02 423750,047 4577249,528 8,050 

A3-01 423659,316 4577242,183 7,420 

A3-02 423669,238 4577240,103 7,620 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

A3-03 423660,020 4577237,394 5,430 

B3-01 423682,192 4577247,734 9,900 

B3-02 423682,420 4577247,707 9,850 

B3-03 423683,002 4577246,988 9,630 

B3-04 423682,817 4577246,861 9,610 

B3-05 423673,334 4577247,019 8,430 

B3-06 423683,219 4577244,178 8,530 

B3-07 423675,657 4577242,178 7,910 

B3-08 423674,323 4577238,706 7,810 

B3-09 423682,891 4577237,288 8,000 

C3-01 423686,849 4577247,062 9,820 

C3-02 423693,104 4577245,734 10,180 

C3-03 423685,193 4577245,384 8,900 

C3-04 423687,950 4577244,707 9,240 

C3-05 423685,166 4577244,210 8,610 

C3-06 423687,690 4577243,077 8,110 

C3-07 423689,653 4577242,162 8,210 

C3-08 423686,119 4577241,728 8,310 

C3-09 423687,870 4577241,664 8,050 

C3-10 423686,611 4577241,426 8,240 

C3-11 423690,696 4577241,405 8,320 

C3-12 423684,923 4577241,177 8,220 

C3-13 423687,484 4577238,315 7,690 

C3-14 423695,241 4577237,828 7,690 

C3-15 423689,622 4577237,442 7,360 

C3-16 423696,088 4577237,309 7,570 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

C3-17 423688,034 4577237,172 7,560 

C3-18 423695,977 4577237,156 7,630 

C3-19 423686,717 4577237,098 7,680 

C3-20 423689,934 4577236,944 7,310 

C3-21 423690,595 4577236,595 7,300 

C3-22 423690,749 4577236,568 7,270 

C3-23 423683,817 4577236,283 7,940 

D3-01 423696,871 4577246,501 10,390 

D3-02 423696,369 4577243,982 10,260 

D3-03 423707,518 4577243,252 10,480 

D3-04 423706,730 4577241,066 10,450 

D3-05 423704,507 4577237,447 8,350 

D3-06 423696,453 4577236,859 7,570 

D3-07 423696,363 4577236,759 7,530 

E3-01 423709,270 4577246,982 10,510 

E3-02 423719,080 4577243,363 10,470 

E3-03 423718,567 4577239,706 10,480 

E3-04 423718,996 4577237,315 10,370 

F3-01 423724,589 4577242,379 10,430

F3-02 423731,220 4577242,114 10,400

F3-03 423730,510 4577239,426 10,520

F3-04 423723,859 4577239,410 10,460

F3-05 423722,398 4577236,732 10,400

F3-06 423722,769 4577236,362 10,380

G3-01 423735,792 4577248,491 7,980 

G3-02 423735,553 4577247,882 8,000 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

G3-03 423740,676 4577245,940 8,010 

G3-04 423739,221 4577244,813 8,150 

G3-05 423743,470 4577237,230 10,290 

H3-01 423750,031 4577248,575 8,440 

H3-02 423749,010 4577246,453 8,390 

H3-03 423747,888 4577244,908 7,950 

H3-04 423747,650 4577244,247 7,950 

H3-05 423747,338 4577243,490 8,030 

H3-06 423752,296 4577240,177 8,300 

A4-01 423682,471 4577234,494 5,470 

A4-02 423666,349 4577234,272 5,420 

A4-03 423666,418 4577231,626 5,430 

B4-01 423674,144 4577234,981 6,170 

B4-02 423671,725 4577234,298 5,620 

B4-03 423680,705 4577232,330 6,200 

B4-04 423677,255 4577231,181 5,850 

B4-05 423676,059 4577228,938 5,690 

C4-01 423695,088 4577235,918 7,420 

C4-02 423689,177 4577235,039 7,290 

C4-03 423689,606 4577234,558 7,240 

C4-04 423686,637 4577234,118 7,290 

C4-05 423687,193 4577232,383 6,980 

C4-06 423695,395 4577230,054 7,150 

C4-07 423685,748 4577230,007 6,490 

C4-08 423694,808 4577226,588 6,940 

D4-01 423696,755 4577235,997 7,480 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

D4-02 423696,728 4577235,933 7,460 

D4-03 423703,459 4577235,679 7,640 

D4-04 423698,803 4577234,875 7,420 

D4-05 423697,792 4577234,108 7,400 

D4-06 423697,316 4577233,732 7,340 

D4-07 423703,650 4577233,462 7,800 

D4-08 423697,639 4577233,161 7,370 

D4-09 423707,465 4577232,880 8,060 

D4-10 423701,454 4577232,219 7,710 

D4-11 423704,333 4577230,933 7,990 

D4-12 423704,460 4577229,001 8,070 

D4-13 423705,952 4577227,054 7,980 

D4-14 423708,349 4577226,117 8,040 

D4-15 423702,756 4577225,562 7,620 

D4-16 423707,375 4577225,259 7,940 

E4-01 423711,762 4577233,965 8,220 

E4-02 423716,620 4577233,499 8,440 

E4-03 423714,884 4577232,764 8,270 

E4-04 423709,423 4577232,018 8,190 

E4-05 423713,731 4577229,403 8,170 

E4-06 423719,726 4577226,721 8,170 

E4-07 423715,456 4577226,149 8,060 

E4-08 423712,387 4577225,361 8,030 

E4-09 423711,148 4577224,207 7,870 

F4-01 423729,092 4577235,849 10,430

F4-02 423728,844 4577234,669 10,370
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

F4-03 423721,980 4577231,377 8,300

F4-04 423721,446 4577230,393 8,250

F4-05 423727,642 4577229,081 8,430 

F4-06 423730,373 4577228,520 8,480

F4-07 423723,901 4577227,911 8,250

F4-08 423730,939 4577227,086 8,490

F4-09 423725,076 4577225,805 8,250

F4-10 423730,712 4577225,128 8,470

F4-11 423726,087 4577224,620 8,240

F4-12 423724,848 4577224,339 8,210 

F4-13 423725,642 4577224,122 8,220

F4-14 423725,912 4577223,916 8,200

G4-01 423742,554 4577235,616 10,500 

G4-02 423735,411 4577233,060 10,390 

G4-03 423741,263 4577232,081 10,520 

G4-04 423740,930 4577230,975 10,470 

G4-05 423740,194 4577227,197 8,780 

G4-06 423739,004 4577225,906 8,820 

G4-07 423738,347 4577223,990 8,740 

G4-08 423739,961 4577223,794 8,820 

H4-01 423754,185 4577232,885 10,440 

H4-02 423753,635 4577231,472 10,560 

H4-03 423748,587 4577229,017 10,450 

H4-04 423752,238 4577228,350 10,510 

H4-05 423751,815 4577227,620 10,420 

H4-06 423751,063 4577224,911 9,210 
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codi identificació 
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(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

H4-07 423746,899 4577224,286 9,130 

B5-01 423679,689 4577222,471 5,590 

C5-01 423694,818 4577216,211 5,980 

C5-02 423694,363 4577212,803 5,350 

D5-01 423699,020 4577223,408 7,070 

D5-02 423697,046 4577220,492 6,600 

D5-03 423706,005 4577220,011 5,230 

D5-04 423703,253 4577219,577 5,190 

D5-05 423699,866 4577218,349 5,280 

D5-06 423705,486 4577218,074 4,890 

D5-07 423703,666 4577217,741 4,840 

D5-08 423701,454 4577216,629 4,750 

D5-09 423707,449 4577216,529 4,520 

D5-10 423698,390 4577216,116 4,990 

D5-11 423707,703 4577215,904 4,490 

D5-12 423699,533 4577329,623 4,770 

D5-13 423707,111 4577215,587 1,530 

D5-14 423706,052 4577215,031 3,770 

D5-15 423702,671 4577215,000 4,620 

D5-16 423708,460 4577214,899 1,530 

D5-17 423705,137 4577214,693 4,500 

D5-18 423698,385 4577214,301 4,700 

D5-19 423697,522 4577214,084 4,710 

D5-20 423703,798 4577214,015 4,490 

D5-21 423703,311 4577213,714 3,710 

D5-22 423701,618 4577212,952 4,490 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

D5-23 423697,908 4577212,835 4,540 

D5-24 423700,438 4577212,317 3,730 

D5-25 423699,739 4577212,020 1,540 

D5-26 423698,485 4577211,454 4,460 

E5-01 423715,524 4577222,985 7,930 

E5-02 423719,271 4577222,794 8,080 

E5-03 423719,906 4577221,312 7,960 

E5-04 423709,497 4577219,185 5,190 

E5-05 423713,059 4577217,799 5,360 

E5-06 423717,202 4577216,566 5,660 

E5-07 423713,752 4577215,312 5,000 

F5-01 423729,711 4577222,969 8,260 

F5-02 423730,198 4577222,561 8,250

F5-03 423726,161 4577221,455 8,170

F5-04 423724,118 4577221,439 8,120

F5-05 423723,610 4577221,402 8,090

F5-06 423728,865 4577221,350 8,130

F5-07 423725,288 4577220,228 8,050

F5-08 423724,684 4577219,953 8,020

F5-09 423730,521 4577219,836 8,050

F5-10 423727,500 4577218,339 7,930

F5-11 423728,494 4577216,931 7,790

F5-12 423722,843 4577214,978 5,980

F5-13 423731,855 4577213,592 7,390

F5-14 423730,585 4577213,026 7,400

F5-15 423727,293 4577212,735 6,360
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codi identificació 
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(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

G5-01 423734,892 4577221,244 8,270 

G5-02 423734,363 4577220,699 8,140 

G5-03 423745,624 4577220,540 8,630 

G5-04 423738,522 4577220,005 8,130 

G5-05 423740,014 4577219,307 8,130 

G5-06 423743,248 4577217,693 8,100 

G5-07 423736,088 4577215,836 7,700 

G5-08 423733,707 4577215,830 7,600 

G5-09 423739,147 4577214,671 7,870 

G5-10 423737,099 4577213,163 7,100 

G5-11 423743,639 4577212,666 7,760 

G5-12 423739,242 4577211,787 6,920 

G5-13 423737,771 4577211,549 6,930 

H5-01 423754,731 4577222,424 9,440 

H5-02 423746,364 4577222,360 9,090 

H5-03 423754,164 4577220,535 9,410 

H5-04 423746,438 4577217,174 8,070 

H5-05 423754,233 4577213,386 7,990 

H5-06 423747,883 4577213,089 7,890 

C6-01 423693,643 4577209,417 5,100 

E6-01 423710,513 4577210,163 1,520 

E6-02 423717,197 4577206,247 4,920 

F6-01 423723,097 4577208,824 5,340

F6-02 423730,061 4577207,036 6,080

F6-03 423732,929 4577206,988 6,700

G6-01 423733,892 4577210,581 6,960 
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codi identificació 
X projectada 

(m) 
Y projectada 

(m) 
Cota ortomètrica 

(m) 

G6-02 423735,061 4577210,089 6,870 

G6-03 423741,713 4577208,390 6,330 

G6-04 423743,449 4577207,411 6,070 

G6-05 423744,756 4577207,237 5,910 

G6-06 423739,935 4577205,469 6,170 

H6-01 423748,301 4577210,740 7,760 

H6-02 423755,540 4577208,988 7,750 

Els punts en cursiva identifiquen les zones d’esvorancs existents en el moment de la 
realització de l’aixecament taquimètric. Els punts vermells i blaus representen les fites de les 
línies de serveis (gasoducte i oleoducte) existents a la zona. El mode de codificació utilitzat 
és arbitrari però útil a fi de localitzar ràpidament els punts sobre el plànol per mitjà d’una 
quadrícula alfanumèrica; tal i com s’observa a la següent figura: 

Fig. 1. Representació de la quadrícula de codificació per a la localització dels punts; plànol sense escala. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present informe recull les característiques geològiques i geotècniques del terreny 
obtingudes a partir de l’estudi de les dades disponibles de mapes geològics i d’estudis 
geotècnics realitzats a la zona. Aquest correspon a una primera fase de l’estudi geotècnic 
del terreny que cal incloure obligatòriament al projecte tal i com especifica l’article 124.3 de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 2/2000, de 16 de juny). 
 
Per altra banda, donat que el present projecte ha estat motivat per l’enfonsament del 
col·lector de desguàs existent, es considera que, de forma prèvia a l’inici de les obres 
contemplades en el projecte caldrà realitzar un reconeixement detallat del subsòl ja que la 
informació contemplada en el present annex és de caràcter general fruit de l’anàlisi de la 
informació disponible. 
 
Per aquest motiu, en el present annex també es presenta la planificació de l’estudi geotècnic 
que caldrà realitzar per part del contractista de l’obra. Cal esmentar que en el pressupost del 
projecte es contempla una partida referent els treballs de reconeixement del terreny que 
caldrà realitzar de forma prèvia. 
 
Com a pas previ a la redacció del present annex s’han analitzat els següents documents que 
descriuen la geologia a nivell regional de la zona d’estudi: 
 

• Mapa geològic de Catalunya, escala 1:250.000, editat per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya 

• Mapa geològic de Catalunya, escala 1:50.000, editat per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya 

Els objectius específics del present informe són els següents: 

• Estudi de l’entorn geològic del projecte 

• Descripció i planificació de l’estudi geotècnic 

• Determinació dels paràmetres geotècnics característics generals 

• Hipòtesis de càlcul 

• Caracterització dels materials segons la classificació PG3 

• Determinació del nivell freàtic 

• Recomanacions sobre condicionants geològics i geotècnics que puguin afectar la 
zona 
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC 

2.1. Situació geogràfica 

La zona d’estudi es situa al SE del municipi de Cornellà de Llobregat, en el límit municipal 
amb el terme municipal de El Prat de Llobregat, sobre l’antic meandre del riu Llobregat. Es 
tracta d’una zona planera situada al marge esquerre del riu localitzada sobre la llera i al 
costat de la línea ferroviària del port. A part d’aquesta línia ferroviària es destaca la 
presència d’un gasoducte, un oleoducte i una línia d’aigua potable i alguns pous pertanyents 
a la societat Aigües Ter - Llobregat. 

2.2. Context geològic 

L’àmbit del projecte es troba en el context de la Serralada Costanera Catalana, formada per 
una fossa tectònica que separa les serralades Litoral i Prelitoral; concretament, dins de la 
plana al·luvial del Delta de Llobregat. 

Al sud de la Serralada Litoral es dipositen successions de materials quaternaris representats 
per: 

• Dipòsits pleistocens de la plana al·luvial del Pla de Barcelona (Unitat Qbcn) 

• Dipòsits de terrasses fluvials i dipòsits al·luvials originats pels cursos fluvials (Anoia i 
Llobregat) que drenen la depressió en sentit nord - sud (Unitats Qt_0, Ll_Qt1, Ll_Qt2 
i Ll_Qt4) Pleistocè-Holocè 

• Dipòsits de llits actuals de rieres i torrents. Plana al·luvial o deltaica del riu Llobregat 
(Unitat Ll_Qpa) 

Una de les característiques principals del delta del Llobregat és la seva horitzontalitat (0,1% 
de pendent) interrompuda només per les dunes costaneres. Malgrat la seva proximitat a 
Barcelona la plana deltaica encara conserva una diversitat de paisatge important: La platja, 
la pineda litoral que fa de límit entre la platja i la plana deltaica o en alguns sectors els 
aiguamolls permanents o temporals, i la resta de territori aprofitat com a zones de conreu, 
àrees industrials, nuclis urbans i serveis. 

Per entendre la geologia del delta s’ha d’entendre la seva evolució al llarg del temps: El fet 
que la plana deltaica tingui una pendent gairebé nul·la fa que el riu acumuli els sediments a 
la seva desembocadura i això provoca que quan el riu porta molta aigua hagi de buscar 
noves lleres. És per això que el riu ha anat canviant el seu curs i ha anat generant diferents 
canals distribuïdors. Quan aquests antics braços del riu s’assecaven donaven pas a alguns 
estanys litorals, alguns dels quals encara existeixen avui en dia. 

Per altra banda, els sediments transportats per les corrents litorals han donat lloc a la 
formació de barres de sorra paral·leles a la costa que amb el temps han emergit (cordó 
litoral) i tancat petites badies donant lloc a maresmes. Aquests espais, en alguns casos, 
eren aprofitats pel riu per a dipositar els sediments que portava i d’aquesta manera es 
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generaven els aiguamolls. Així el delta guanyava terreny al mar i anava creixent fins a 
construir el que avui coneixem. 

Un altre agent constructor de delta del Llobregat són els torrents i rieres que neixen a la 
Serralada Litoral. Aquests no tenen un curs llarg ni permanent però els sediments que 
arrosseguen quan plou es dipositen a la plana deltaica ja que la pendent baixa 
substancialment. Aquests aports es dipositen a la plana en forma de ventalls i amb el temps 
generen els ventalls al·luvials; tal i com es pot observar a la figura següent. Avui en dia 
aquests ventalls al·luvials estan ocupats pels nuclis urbans dels termes municipals de St. 
Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels i per zones industrials. 

 
 

Fig. 1. Unitats geològiques de la zona del Delta del Llobregat 
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3. RECONEIXEMENT DEL TERRENY 

3.1. Planificació de l’estudi geotècnic 

De forma prèvia a la redacció del present annex, es va realitzar una visita a la zona a fi de: 

• Realitzar una inspecció visual per a conèixer la geologia de la zona de treball 

• Observar l’emplaçament de les zones de possible realització de sondeigs, calicates, 
penetròmetres, etc. 

• Comprovar l’accessibilitat de la maquinària 

• Planificar la campanya de camp 

L’estudi geotècnic permet tenir coneixement de les característiques geològiques i 
geotècniques del subsòl de manera que es puguin establir unes recomanacions concretes i 
suficientment fiables sobre les característiques de resistència i de deformació del sòl; així 
com una sèrie de recomanacions constructives. 

Per a la realització de l’estudi geotècnic cal seguir els següents passos: 

• Recopilació i estudi de la documentació disponible 

• Reconeixement del terreny (topografia de la zona, desnivells, zones enfonsades, 
etc.) 

• Plantejament de la campanya de camp 

• Treballs de laboratori 

Per a la redacció del present annex s’ha estudiat la documentació prèvia existent (mapes 
geològics, mapes geotècnics, mapes hidrogeològics, estudis geotècnics realitzats 
anteriorment, etc.). Per a la resta de treballs inclosos en l’estudi geotècnic, el projecte ha 
previst una partida en el seu pressupost en concepte de reconeixement del terreny. Aquesta 
fase serà encarregada a l’empresa constructora que resulti adjudicatària per a la realització 
de les obres contemplades en el present projecte.  

3.2. Justificació de la campanya 
 

El plantejament de la campanya de reconeixement de camp atent a criteris de disseny i al 
tipus d’estructures. Les tècniques, nombre i tipus de mostres i assajos a realitzar es 
determinen en la especificació corresponent a cada campanya. 

Per a la determinació del tipus de campanya geotècnica a realitzar s’han tingut en compte 
els següents documents: 

• Eurocódigo 7. Proyecto Geotécnico. (1999) 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat 
 

 

 
ANNEX NÚM.4 GEOLOGIA, GEOTÈCNIA I HIDROGEOLOGIA

 

• Estudis previs del terreny

• Mapes geològics, geotècnics i hidrogeològics de la zona 

• Guía de cimentaciones en obras de carretera

Per a un disseny eficient, garantia d’un complet coneixement del terreny en funció dels 
recursos econòmics disponibles, s’han considerat els criteris de la 
obras de carreteras del Ministeri de Foment
està determinada per la qualificació del terreny i el tipus d’obra a estudiar.

La naturalesa del terreny es pot classificar segons la seva variabilitat i la capacitat portant 
relativa, respecte a la necessària per a suportar les càrregues a les
partir de la classificació de la zona atenent a aquests criteris es pot establir el tipus de 
reconeixement que cal realitzar. La següent taula, (
extreta de la Guía de cimentaciones en carreteras
que cal executar: 

Taula 1. Determinació del tipus de reconeixement en funció de les característiques de la zona                                 

Tenint en compte les característiques de la zona, es considera que 
es homogènia tot i que les condicions de fonamentació són adverses al tractar
zona inundable caracteritzada per la seva inestabilitat i variabilitat creant
d’enfonsaments. Malgrat aquestes condicions tan desfavorables es recomana un 
reconeixement geotècnic normal

A la taula 3.6 de la mateixa guia es fa referència el nombre de punts a realitzar en
reconeixement. Tenint en compte les característiques de l’obra, considerant que es tracta 
d’una estructura tipus pas inferior soterrat amb una longitud superior a 20m i una amplada 
inferior a 8m, i per a un reconeixement normal, caldrà realitzar 
amb un punt de reconeixement per a cada perfil

La campanya de camp consistirà en la realització de:

a. Calicates mecàniques

Es realitzaran calicates mecàniques repartides en la zona d’estudi, arribant a les profunditats 
màximes possibles segons la resposta del terreny i de la maquinària o fins a la profunditat 
que s’ha considerat adequada segons els materials detectats. 

d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

EOTÈCNIA I HIDROGEOLOGIA 

Estudis previs del terreny 

Mapes geològics, geotècnics i hidrogeològics de la zona  

Guía de cimentaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento

un disseny eficient, garantia d’un complet coneixement del terreny en funció dels 
recursos econòmics disponibles, s’han considerat els criteris de la Guía de cimentaciones en 

del Ministeri de Foment que afirmen que la intensitat del re
està determinada per la qualificació del terreny i el tipus d’obra a estudiar.

La naturalesa del terreny es pot classificar segons la seva variabilitat i la capacitat portant 
relativa, respecte a la necessària per a suportar les càrregues a les que estarà sotmesa). A 
partir de la classificació de la zona atenent a aquests criteris es pot establir el tipus de 
reconeixement que cal realitzar. La següent taula, (taula 3.5. Clases de reconocimiento

Guía de cimentaciones en carreteras, permet definir el tipus de reconeixement 

aula 1. Determinació del tipus de reconeixement en funció de les característiques de la zona                                 
segons la Guía de cimentaciones en Carreteras 

enint en compte les característiques de la zona, es considera que la naturalesa del terreny 
es homogènia tot i que les condicions de fonamentació són adverses al tractar
zona inundable caracteritzada per la seva inestabilitat i variabilitat creant
d’enfonsaments. Malgrat aquestes condicions tan desfavorables es recomana un 
reconeixement geotècnic normal ; tal i com es pot observar a la taula anterior

A la taula 3.6 de la mateixa guia es fa referència el nombre de punts a realitzar en
reconeixement. Tenint en compte les característiques de l’obra, considerant que es tracta 
d’una estructura tipus pas inferior soterrat amb una longitud superior a 20m i una amplada 
inferior a 8m, i per a un reconeixement normal, caldrà realitzar dos pe
amb un punt de reconeixement per a cada perfil . 

La campanya de camp consistirà en la realització de: 

Calicates mecàniques 

Es realitzaran calicates mecàniques repartides en la zona d’estudi, arribant a les profunditats 
egons la resposta del terreny i de la maquinària o fins a la profunditat 

que s’ha considerat adequada segons els materials detectats.  
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que afirmen que la intensitat del reconeixement 
està determinada per la qualificació del terreny i el tipus d’obra a estudiar. 

La naturalesa del terreny es pot classificar segons la seva variabilitat i la capacitat portant 
que estarà sotmesa). A 

partir de la classificació de la zona atenent a aquests criteris es pot establir el tipus de 
taula 3.5. Clases de reconocimiento) 

permet definir el tipus de reconeixement 

 

aula 1. Determinació del tipus de reconeixement en funció de les característiques de la zona                                                      

la naturalesa del terreny 
es homogènia tot i que les condicions de fonamentació són adverses al tractar-se d’una 
zona inundable caracteritzada per la seva inestabilitat i variabilitat creant zones 
d’enfonsaments. Malgrat aquestes condicions tan desfavorables es recomana un tipus de 

; tal i com es pot observar a la taula anterior. 

A la taula 3.6 de la mateixa guia es fa referència el nombre de punts a realitzar en el 
reconeixement. Tenint en compte les característiques de l’obra, considerant que es tracta 
d’una estructura tipus pas inferior soterrat amb una longitud superior a 20m i una amplada 

dos pe rfils transversals 

Es realitzaran calicates mecàniques repartides en la zona d’estudi, arribant a les profunditats 
egons la resposta del terreny i de la maquinària o fins a la profunditat 
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Les calicates mecàniques consisteixen en la realització de petites excavacions de formes 
diverses que permeten una observació directa del terreny o del nivell freàtic, presa de 
mostres i, eventualment, la realització d’assaigs in situ. Es realitzaran principalment amb 
retroexcavadora mixta.  

 

Fig. 2. Realització de calicates per mitjà de retroexcavadora petita 

La seva execució permetrà avaluar les següents característiques del terreny: 

• Valoració de les potències dels diferents nivells observats durant l’excavació 

• Definició de la naturalesa dels materials detectats mitjançant la seva observació 
directa  

• Valoració qualitativa de la resistència dels materials, associant els materials amb la 
seva ripabilitat. 

 
Es localitzarà cada una de les cales i se n’indicarà el gruix de les capes reconegudes, la 
seva descripció (profunditats, definició de les mostres extretes, etc.) i altres dades que 
puguin ser d’interès per a l’execució de l’obra. 
 
En cas que ho requereixi la tipologia de terreny o sigui necessari un reconeixement en 
profunditat del mateix, no s’exclou la possibilitat de realitzar un sondeig addicional a la 
campanya de camp proposta. 

b. Assaig “in situ” de penetració. Penetròmetres dinàmics 

L’assaig consisteix a clavar en el terreny una barilla de secció circular mitjançant la caiguda 
d’una massa, per penetrar-la en intervals de 20cm. El nombre de cops donarà un valor amb 
el que es podrà obtenir la resistència a penetració dinàmica del terreny en punta així com la 
seva compacitat. En el cas que el nombre de cops sigui superior a 100 o si es superen 3 
intervals consecutius de 75 cops es considerarà rebuig i s’abandonarà l’assaig.  
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Es preveu la realització de 2 penetròmetres dinàmics a la zona d’estudi per a conèixer la 
resistència i la compacitat del terreny. 

c. Presa de mostres 

Durant la realització de la campanya de reconeixement s’hauran de prendre mostes del 
terreny per identificar i determinar les propietats geotècniques del terreny per mitjà dels 
assajos al laboratori. El nombre i procedència de les mostres dependrà de les dades que 
siguin necessàries conèixer per a la redacció de l’informe. La presa de mostres haurà de 
servir per a conèixer les següents característiques del terreny: 

• Compressibilitat, permeabilitat i resistència al tall 

• Densitat, índex de densitat, porositat i permeabilitat,  

• Humitat natural 

• Límits d’Atterberg, densitat de les partícules, contingut de matèria orgànica, sulfats, 
ets., granulometria. 

d. Assaigs de laboratori 

Els assajos a realitzar seran d’identificació dels materials (granulometries, límits d’Atterberg), 
de resistència i deformabilitat (Proctor) i químics (agressivitat del sòl, contingut de MO, de 
sals solubles, guixos, sulfats). 

Cal ajustar el programa d’assaig a mesura que es van coneixent els resultats dels assaigs 
d’identificació ja que podria ser necessari ampliar el nombre d’assaigs quan la identificació 
del terreny indiqui que existeixen altres grups diferents als previstos. 

Els assaigs es programaran d’acord als següents criteris: 

• Totes les mostres rebudes seran sotmeses a assaigs d’identificació senzills 
(granulometria, límits d’Atterberg) 

• Es sotmetran a assaigs d’identificació més complerts almenys dues mostres 
representatives de cada terreny 

• Es determinarà la densitat i humitat natural de totes les mostres inalterades; tenint en 
compte les normes UNE 103301 i UNE 103300 

• Cada terreny serà caracteritzat almenys amb dos assaigs de resistència i 
deformabilitat. En funció del tipus de terreny aquests es realitzaran assaigs triaxials, 
de tall directe i/o edomètrics 

• Es realitzaran assaigs de permeabilitat segons el tipus de terreny (edòmetre o 
permeàmetre) 
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A continuació es presenta una relació d’assaig que caldrà realitzar al laboratori i la normativa 
a seguir per a cada un d’ells: 

ASSAIG NORMATIVA 

IDENTIFICACIÓ I ESTAT 
Granulometria per tamisat UNE 103-101/95 
Granulometria per sedimentació UNE 103-102/95 
Límits d’Atterberg UNE 103-103/94 

UNE 103-104/93 
RESISTÈNCIA I DEFORMABILITAT 
Col·lapse NLT-254/99 
Assaig Lambe UNE 103-600/96 
Pressió d’inflament UNE 103-602/96 
Inflament lliure UNE 103-601/96 
CBR UNE 103-502/95 
Proctor modificat UNE 103-501/94 
QUÍMICS 
Agressivitat del sòl EHE-08 
Contingut de matèria orgànica UNE 103-204/93 
Contingut en sals solubles NLT-114/99 
Contingut en guixos NLT-115/99 
Contingut en sulfats solubles EHE-08 

Taula 2. Relació d’assaig a realitzar al laboratori per a la identificació de les característiques del terreny 

e. Mesura del nivell freàtic 

La determinació de la posició del NF resulta molt important per l’estudi de les condicions de 
fonamentació, pel que durant la realització dels assaigs s’haurà de prendre especial atenció 
en acotar la profunditat de la làmina freàtica. En cas de realitzar sondeigs, en algun d’ells 
s’haurà de col·locar un piezòmetre que permeti fer un seguiment durant la campanya de 
camp i durant la realització dels assaigs de laboratori i posterior redacció de l’informe 
geotècnic. 

Cal esmentar que, segons estudis geotècnics realitzats a la zona, la cota del nivell freàtic es 
localitza a -2,0m 

3.3. Fonamentacions d’estructures 

a. Profunditat mínima de reconeixement 

Per a la present obra, tal i com s’especifica a l’Annex 2. Anàlisi d’alternatives del present 
projecte, es preveu l’execució d’una fonamentació de tipus superficial de llosa armada i que, 
en aquest cas, correspondrà a la base del calaix de desguàs projectat. En aquest sentit, la 
cota mínima de reconeixement haurà de ser 3 vegades l’ampla de la fonamentació de 
manera que quedi coberta la profunditat que pot presentar problemes de capacitat portant. 

En el pitjor dels casos, existència de sòls tous en profunditat, caldrà assegurar-se que la 
cota mínima de reconeixement cobreix profunditats on el càlcul d’assentaments indica que la 
contribució de terrenys més profunds és irrellevant. 
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3.4. Redacció de l’informe geotècnic 

Per a la redacció del corresponent informe geotècnic es seguiran les pautes descrites a la 
“Guía de recomendaciones en obras de carreteras”. 

 

4. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

De l’estudi de la informació geològica i geotècnica disponible i de la informació d’altres 
projectes de la zona, es coneix que a la zona d’estudi del present projecte es diferencien 
dues unitats de materials a nivell geològic i geotècnic: 

• Sòl superficial (quaternari) 

Aquesta unitat està formada generalment per argiles sorrenques de color marró fosc amb 
alguna grava dispersa i presència d’arrels. Des del punt de vista geomecànic són materials 
fàcilment ripables de poca profunditat. 

• Llims argilosos i sorrencs (Ll_Qpa) 

Aquesta unitat està formada principalment per llims argilosos i sorrencs de color marró amb 
algunes graves arrodonides molt disperses de diàmetres inferiors a 1cm. Aquests materials 
s’associen a la unitat quaternària Ll_Qpa, identificats en tota l’àrea d’estudi. 

Des  del punt de vista geomecànic, aquests materials tenen un comportament granular de 
compacitat mitja fàcilment ripables.  

4.1. Característiques generals del tipus de terreny  

Les característiques geotècniques principals de la unitat quaternària Ll_Qpa s’han obtingut 
d’altres estudis realitzats a la zona i que presenten les mateixes condicions que l’àmbit 
d’estudi.  

Aquests paràmetres és recullen a la taula següent: 

CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

Granulometria Ø ≥ 2 mm 0.56 % 
2 mm > Ø > 0.08 mm 11.44 % 

Ø ≤ 0.08 mm 88.0 % 
Límits d’Atterberg WL 26.0 

WP 19.5 
IP 6.5 a NP 

Proctor Tipus modificat 
Densitat màxima (gr/cm3) 1.93 

Humitat òptima (%) 10.88 
Col·lapse Índex de col·lapse, I (%) 0.32 

Pot. porc. col·lapse (%) 0.15 
CBR Índex CBR (95%) 5.4 a 15 

% inflament 2.2 a 0.87 
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CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
Pressió d’inflament Pr. màx. d’infl. (Kg/cm2) 0.36 

Infl. en descàrrega 0.37 
Inflament lliure 0.03 a 1.22 

Altres Matèria orgànica (%) 0.32 
Sals solubles (%) 0.26 

Contingut de guixos (%SO4CaH2O) 0.65 
Sulfats solubles (mg/KgSO4

2-) Exempt a 1394.66 
U.S.C.S ML-CL 

Taula 3. Característiques geotècniques del terreny 

Segons la classificació de sòls per a terraplens (PG3), els materials d’aquest nivell es 

consideren sòls tolerables . 

4.2. Càrregues admissibles 
 

Les càrregues admissibles corresponen a les pressions màximes que els elements de 
fonamentació poden transmetre al terreny; són les pressions de treball. La pressió 
admissible en els fonaments ve limitada per dos factors diferenciats: 
 

• Seguretat davant l’enfonsament per trencament del terreny que depèn de la seva 
resistència al trencament per cisalla. 

• Seguretat davant de la deformació o assentament excessiu del terreny que pot 
perjudicar l’estructura i que depèn de la compressibilitat del terreny, de la profunditat 
de la zona de càrrega i de la tolerància de l’estructura als assentaments diferencials. 

 
Per tal de determinar els seus valors cal procedir de la següent manera: 

• Determinar la pressió d’enfonsament del terreny per a unes dimensions concretes 
dels fonaments 

• Obtenir la pressió de treball aplicant un coeficient de seguretat adequat al càlcul 
• Reajustar les dimensions de la fonamentació 
• Calcular els assentaments esperats 
• Modificar les dimensions dels fonaments i de les càrregues admissibles a fi d’obtenir 

assentaments tolerables 
 

Tenint en compte les característiques dels materials existents a la zona d’estudi i les 
estructures previstes en el projecte, s’ha realitzat el càlcul de les tensions admissibles per a 
una fonamentació directa mitjançant llosa armada sobre sòls predominantment cohesius. 

a. Característiques del nivell de fonamentació 

Tipus de terreny: 

argiles, argiles sorrenques i llims sorrencs  

Donada la presència de fins es considera un terreny de tipus cohesiu. La pressió 
d’enfonsament (qh) es determina per mitjà de l’expressió analítica (Terzaghi [1943-1955] i 
Brinch Hansen [1961-1970]), considerant que es tracta d’una fonamentació directa en faixa 
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(indefinida en la direcció perpendicular al ample B de la sabata), situada a una profunditat D 
sota la superfície horitzontal del terreny: 
 

qh  = (c·Nc) + (qo·Nq) + (1/2·B·γ·Nγ) (1) 

On: 

Nc, Nq, Nγ : factors de capacitat de càrrega que depenen de l’angle de fregament intern 
efectiu del sòl 

c: cohesió del terreny 

qo: tensió vertical causada per la sobrecàrrega de terres al nivell de la fonamentació 

B: ample del fonament 

γ: densitat del sòl per sota de la fonamentació 

L’expressió ve definida per tres termes que mostren les diferents contribucions a la 
resistència, cohesió del terreny sota la fonamentació, efecte de la sobrecàrrega sobre el pla 
de recolzament i a la densitat del sòl per sota del fonament. 

Paràmetres de càlcul: 

Per a la realització dels càlculs i a falta d’informació específica dels terrenys integrats a la 
zona d’estudi, s’han pres els paràmetres geotècnics resultants d’altres estudis realitzats a la 
zona. Aquests paràmetres es defineixen a continuació: 

γ0= 1,9 t/m3 

c= 6 t/m2 

φ= 30º 

q0= 11,4 t/m2 

Pel càlcul de la tensió d’enfonsament s’aplica l’expressió de Terzaghi i Brinch-Hansen (1); 
substituint a l’expressió els paràmetres característics de la fonamentació i del terreny s’obté 
una tensió d’enfonsament (qh) de 286,56 t/m2.  

La tensió admissible (qadm) es aquella que assegura les no deformacions permanents en els 
materials i, per tant, cal que sigui superior a les tensions produïdes per les forces externes. 
Per a que l’estructura estigui sempre en condicions elàstiques es habitual escollir una tensió 
admissible que sigui inferior al límit de proporcionalitat. Donada la dificultat en determinar 
aquest punt, es prenen els punts de fluència o trencament del terreny per a determinar la 
tensió admissible. Aplicant un coeficient de seguretat (C.S.) de 3 a la tensió d’enfonsament 
obtinguda anteriorment, s’obté que les tensions exteriors donades per l’empenta de terres i 
les càrregues del terreny i de la pròpia estructura han de ser inferiors a 95,52 t/m2 
equivalent a 0,95 Kg/cm2. 
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4.3. Assentaments 

Per a la tensió admissible obtinguda anteriorment i el tipus de fonamentació definida es 
preveu un assentament aproximat de 4,41 cm.  
 

4.4. Empentes del terreny i estabilitat 

Per a la construcció del col·lector caldrà realitzar excavacions del terreny. Donat que es 
tracta de terrenys cohesius, no està previst l’apuntalament i l’estrebada de la rasa pera la 
construcció del col·lector. Cal esmentar que els talussos d’aquestes excavacions tindran el 
pendent suficient de manera que es pugui treballar de forma segura a dintre de la rasa. 
Aquests pendents es defineixen a l’annex núm. 8. Càlcul de moviment de terres i restitució 
de camins. 

Pel que fa a la mota de protecció, aquesta es realitzarà amb els mateixos criteris que per a 
l’execució de la rasa.  

Pel càlcul de les empentes del terreny i l’estabilitat del mateix s’han utilitzat els paràmetres 
definits en el present annex. 

4.5. Agressivitat del formigó 
 

El tipus d’ambient al que està sotmès un element estructural ve definit pel conjunt de 
condicions físiques i químiques a les que està exposat i que poden arribar a provocar la 
seva degradació independentment dels efectes de les càrregues i sol·licitacions a les que 
està sotmesa l’estructura i que s’han considerat per a l’anàlisi estructural. 

Per al tipus de terreny que hi ha a la zona (llims sorrencs) i el seu contingut de sulfats, es 
considera que el terreny no es agressiu pel formigó i per tant, no caldrà utilitzar un formigó 
especial de protecció davant sulfats. Cal afegir que tampoc es preveu l’existència d’algun 
altre material que pugui afectar el formigó. 

Per a la determinació del formigó a utilitzar cal tenir en compte l’agressivitat de l’ambient. 
Aquesta ve definida, segons la EHE-08, per la combinació de: 

• Classe general d’exposició davant la corrosió de les armadures 

• Classe específica d’exposició relativa a altres processos de degradació 

Per al cas en concret i, tenint en compte les taules 8.2.2, 8.2.3.a i 8.2.3.b de la Instrucció de 
Formigó Estructural EHE-08, es considera que el tipus d’ambient al que estarà esposat 
l’estructura és: 

Classe general: IIa (normal amb humitat alta) caracteritzat per un tipus de corrosió de les 
armadures diferent als clorurs, habitual en estructures enterrades. 

Classe específica: donades les característiques del terreny, no es considera cap tipus de 
deteriorament diferent de la corrosió i per tant no disposa de classe específica. 
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5. HIDROGEOLOGIA 

Segons l’”Instituto Geológico y Minero de España”, la zona d’estudi es troba dins de la unitat 
hidrogeològica del Baix Llobregat (U.H.10.19. Baix Llobregat. ITGE 1989) que s’estén sobre 
una superfície de 162,36km2.  

 

5.1. Hidrologia superficial 

La zona compresa en el present projecte s’emmarca dins de la conca hidrogràfica del riu 
Llobregat, que transcorre al llarg dels seus 156,5Km per les comarques del Berguedà, el 
Bages i el Baix Llobregat sobre una conca de 4.948km2. La zona d’estudi es troba entre els  
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límits municipals de Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat al marge esquerre del riu, en 
una zona planera sobre l’antic meandre de sortida del mateix. 

Tenint en compte la geomorfologia de la zona i la seva situació respecte la llera del riu 
Llobregat, és important tenir en compte la perillositat de l’àmbit respecte possibles 
inundacions pel desbordament del riu. Des del punt de vista geomorfològic, segons els 
plànols de delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT (veure annex 4 
del projecte), l’àrea d’estudi és una zona potencialment inundable que es situa dins els límits 
d’una inundació amb un període de retorn 10 anys. 

Tenint en compte aquesta peculiaritat de la zona, caldrà definir de quin tipus de zona 
inundable es tracta, en funció dels paràmetres hidràulics de calat i velocitat disponibles, ja 
que això determina el règim d’usos del sòl. 

5.2. Hidrologia subterrània 

Per donar resposta als articles 5, 6 i 7 de la Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE), l'any 
2004 es van dur a terme la caracterització i l'anàlisi de pressions i impactes de les masses 
d'aigua subterrànies a Catalunya, i els resultats es van integrar en el document IMPRESS. 
En aquest treball, a més de delimitar les masses d'aigua de Catalunya, es va fer una primera 
caracterització dels aqüífers existents, una primera anàlisi dels principals impactes i 
pressions, i una valoració del risc d'incompliment que pot afectar el bon estat quantitatiu i 
químic de les masses d'aigua. Com a resultat d'aquest treball es van elaborar unes fitxes 
que recullen de forma sintètica tota aquesta informació i permeten veure de manera 
individualitzada cadascuna de les 53 masses d'aigua subterrànies delimitades en el territori 
català. 

La zona d’estudi es troba sobre la massa d’aigua del Delta de Llobregat (codi 39, segons 
classificació de l’ACA), definida a través d’una fitxa de caracterització d’aquesta massa 
d’aigua. Per a l’àmbit del projecte, es pot afirmar que l’’aparició del nivell freàtic s’associa a 
la porositat dels materials quaternaris Ll_Qpa corresponents a la plana al·luvial i deltaica del 
riu Llobregat. Aquesta tipologia de materials tenen coeficients de permeabilitat (K) de l’ordre 
de 10-7-10-6m/s.  

 
Situació geogràfica de la massa d’aigua del Delta de Llobregat                                                               

(font: Masses d’aigua subterrània de Catalunya, ACA) 
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6. EXCAVABILITAT I ESTABILITAT DE RASES 

Per tal de determinar l’excavabilitat dels materials existents a la zona d’estudi, es realitzaran 
calicates mecàniques; tal i com s’ha esmentat en apartats anteriors. La classificació dels 
materials es realitza en funció de la resistència a l’excavació; en el cas de llims sorrencs, 
característics de la unitat geològica Ll_Qpa, aquests són de fàcil excavabilitat i, en cas 
d’execució de rases, aquestes tenen bona estabilitat. 

7. TERRAPLENS 

Dins l’àmbit d’estudi s’ha detectat únicament l’existència de sòls quaternaris corresponents a 
la unitat geològica Ll_Qpa associada a la plana al·luvial del riu Llobregat. Donades les 
característiques dels materials i segons el “Pliego de Prescripciones Técnicas PG3”, es 
tracta de sòls tolerables. Aquests materials es podran utilitzar per a l’execució dels 
terraplens de la mota de protecció durant l’execució de les diferents fases d’obra.  

No obstant, es considera que la seva utilització re querirà un estudi específic dels 
materials a criteri del Director d’Obra. 
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CÀLCUL CAPACITAT DEL TERRENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carga de Hundimiento

CARGA DE HUNDIMIENTO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES

Dimensión menor (Transversal): 2,50 m

Dimensión mayor (Longitudinal): 2,35 m ( Cimentación en faja -> 0 )

Profundidad del plano de cimentación: 6,00 m

CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE CIMENTACION

Densidad del terreno de relleno: 1,90 t/m3 q = 11,40 t/m2

Densidad del terreno de cimentación: 1,90 t/m3

Angulo de rozamiento terreno cimentación: 30,00 º

Cohesión del terreno de cimentación: 6,00 t/m2

Profundidad de capa rígida (0 si no existe): 0,00 m

ACCIONES SOBRE EL PLANO DE CIMENTACION

Axil total sobre cimentación: 1,00 t

Cortante longitudinal: 0,00 t

Cortante transversal: 0,00 t

Momento longitudinal: 0,00 m·t

Momento transversal: 0,00 m·t

1.- DEFINICION DE AREA EFECTIVA DE CÁLCULO - HIPOTESIS DE MEYERHOF

eT = 0,000 m LX/2 = 1,25 m B = 2,50 m

eL = 0,000 m LY/2 = 1,18 m L = 2,36 m

2.- COEFICIENTES DE TERZAGUI-PECK (SEGÚN PRANDTL)

Nc = 30,14 Nq = 18,40 Nγ = 15,00

3.- COEFICIENTES DE FORMA DE De BEER

Sc = 1,610 Sq = 1,577 Sγ = 0,600

4.- FACTORES DE PROFUNDIDAD DE BRINCH HANSEN

dc = 1,358 dq = 1,339 dγ = 1,000

5.- FACTORES DE CAPA RIGIDA DE MANDEL y SALENÇON

ξc = 1,000 ξq = 1,000 ξγ = 1,000

6.- FACTORES DE INCLINACION DE LA CARGA (SCHULTZE, ODGAARD)

ic = 1,000 iq = 1,000 iγ = 1,000

7.- CARGA DE HUNDIMIENTO

qH  =  c·Nc·Sc·dc·ξc·ic  +  q·Nq·Sq·dq·ξq·iq  +  0,5·γ·B·Nγ·Sγ·dγ·ξγ·iγ

Sustituyendo, y con un coeficiente de seguridad: C.S. = 3,0

qH  =  286,56 t/m2 qCO  =  0,17 t/m2

Página 1
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex hi consta l’estudi de les dades climàtiques de la zona d’influència del 
projecte. Aquest ha sigut obtingut a partir de les dades de pluviometria de la zona, a fi de 
calcular el cabal resultant de la capacitat hidràulica de cadascuna de les conques 
associades  i que afecten a l’àmbit objecte del projecte. 

L’objecte d’aquest estudi consisteix en determinar les seccions hidràuliques necessàries per 
a desguassar el cabal de disseny, comprovant l’efectivitat de la secció actual del tub 
col·lector de pluvials objecte d’estudi. 

Per altra banda, en el present annex es descriu la xarxa de drenatge actual amb les 
característiques generals de cada una de les obres de drenatge existents. D’aquesta 
manera, la informació detallada de la xarxa permet plantejar solucions més idònies per tal de 
garantir la funcionalitat global de la xarxa en un futur. 

Cal esmentar que per a la realització del present estudi s’han tingut en compte les 
recomanacions en quant a metodologia, paràmetres i consideracions en el càlcul i la 
selecció dels dissenys hidràulics publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

 

2. CLIMATOLOGIA 

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) disposa, per a cada una de les comarques, 
d’una descripció climàtica general basada en la divisió climàtica de Catalunya segons el 
règim termopluviomètric de la zona. Concretament, per a la comarca del Baix Llobregat, on 
es localitza la zona d’actuació, existeixen diferents trets climàtics: 

 a la zona costanera destaca un clima Mediterrani Litoral Nord  
 a l’interior un clima Mediterrani Prelitoral Central  
 a la zona del Parc del Garraf un clima Mediterrani Litoral Sud  

El total anual de precipitació sobre la comarca del Baix Llobregat és escàs, amb una 
distribució anual bastant regular de valors màxims registrats a la tardor i mínims a l'estiu; 
principalment durant el mes de juliol.  

A nivell de temperatures, el règim tèrmic a l’estiu és calorós i a l’hivern moderat, amb una 
amplitud tèrmica anual moderada a la costa i elevada a l’interior. El període lliure de 
glaçades es troba comprès entre els mesos d’abril a octubre. 

L’estudi de les dades climàtiques de la comarca del Baix Llobregat ha sigut obtingut a partir 
de l’anàlisi dels paràmetres termopluviomètrics de l’estació meteorològica Barcelona-
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Aeroport per al trentenni de referència 1961-1990 i 1971-2000 de les sèries climàtiques 
corresponents. 

2.1. Dades climàtiques generals 

En aquest apartat s’analitzen les principals variables climatològiques disponibles procedents 
del Servei Meteorològic de Catalunya. L’interval d’anys disponible de la sèrie climàtica per a 
les variables temperatura i precipitació de l’estació meteorològica Barcelona-Aeroport és de 
30 anys per a cada variable (veure apèndix 1. Dades climàtiques de precipitació i 
temperatura).  

a. Temperatura 

En els anteriors climogrames es mostren les variables temperatura i precipitació mitjanes de 
la sèrie triennal disponible distribuïdes mensualment. 

Les dades termomètriques presenten una temperatura mitjana de 15,4° amb valors mitjans 
extrems per a les màximes absolutes, que es situen en els 34,2 ° i per a les mínimes 
absolutes en -8,0° de les mínimes. La temperatura mitjana presenta la típica distribució 
mediterrània, mínim hivernal i màxim estival. La temperatura mitjana més baixa correspon al 
mes de gener i la més alta a l'agost. 

Les variables termomètriques analitzades són les següents: 

- (Tmm) Temperatura mitjana [ºC] 

La temperatura mitjana mensual té valors mínims de desembre a febrer amb 
temperatures que arriben fins a 8,8ºC durant el mes de gener. Els valors mitjans 
mensuals màxims es donen al juliol i agost amb temperatures de fins a 23,6ºC. 

La temperatura mitjana anual és de 15,5ºC per a l’estació meteorològica de 
Barcelona-Aeroport. 

- (Txx) Temperatura màxima absoluta [ºC] i (Tnn) Temperatura mínima absoluta [ºC] 

La temperatura màxima registrada és de 34,2ºC durant el mes de juliol. Per a les 
mínimes, es registra durant el mes de desembre temperatures de fins a -8ºC. 

- (Txxm- Tnnm) Temperatura mitjana de les màximes i mínimes absolutes [ºC] 

Per a valors mitjans de les temperatures màximes i mínimes absolutes, es registre la 
major temperatura durant el mes d’agost amb 31,2ºC i la menor durant el mes de 
gener amb 0,1ºC. 

- (Txm) Temperatura màxima mitjana [ºC] i (Tnm) Temperatura mínima mitjana [ºC] 

La temperatura màxima mitjana oscil·la entre 13,4ºC registrada durant el mes de 
gener i 28ºC del mes d’agost amb una mitjana anual de 20ºC. Per a temperatures 
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mínimes es registren valors que oscil·len entre 4,4-18,8ºC amb una mitjana anual de 
11,0ºC. 

- (Txm C) Temperatura màxima mitjana del mes més càlid [ºC] i (Tnm F) Temperatura 
mínima mitjana del mes més fred [ºC] 

Analitzant els valors de temperatura màxima, el mes més càlid correspon a l’agost 
amb una temperatura mitjana de 28ºC. Per a valors mínims, el mes més fred 
correspon al gener amb un registre de temperatures de fins a 4,4. 

-  (AT) Amplitud tèrmica [ºC] 

Contrastant els valors de temperatura mitjans de les màximes i mínimes mensuals, 
s’obté una diferència tèrmica de 14,3-14,6ºC. 

- (Gp) Períodes de glaçades i (dG) número mitjà de dies de glaçada [dies] 

La probabilitat d’ocurrència de glaçades apareix durant els mesos de novembre a 
març, sent nul·la la resta de l’any. El número mitjà anual de glaçades registrat és 
entre 4 i 6 dies l’any.   

b. Pluviometria 

La pluviometria mitjana anual és de 628,6 mm. Pel que fa a les precipitacions màximes, es 
donen durant els mesos de setembre i octubre (tardor) i les mínimes, durant el juliol i el 
febrer.  

Les variables pluviomètriques analitzades són les següents: 

- (PPTm) Precipitació mitjana [mm] 

La precipitació mitjana en els últims anys oscil·la entre els 19,6 mm al mes de juliol, 
amb una diferencia significativa durant el mes de febrer (28,1mm) i els 90,6mm a 
l’octubre; sent aquest el mes més plujós. Aquests valors donen un promig mensual 
de 50,38mm i una mitjana anual de 628,5mm. 

- (PPTx24h) Precipitació màxima en 24 hores [mm] 

Els valors de precipitació màxima diària registrats durant el trentenni 1971-2000 
oscil·len entre 50,5 i 175,1mm amb un valor promig de 95,23mm. 

- Règim pluviomètric 

El clima Mediterrani es caracteritza per una distribució anual irregular de 
precipitacions però que alhora segueix un patró estacional regular (TPHE) amb un 
màxim pluviomètric a la tardor (principalment a l’octubre) i un mínim a l’estiu.  
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La primavera es caracteritza per un màxim secundari; no tan acusat com en els 
mesos de tardor. Els hiverns i estius solen ser majoritàriament secs amb un 
creixement important del nombre de pluges a partir el mes d’agost. 

- (dPPT) Número mitjà de dies de pluja [dies] 

Els valors mitjans de dies de pluja oscil·len entre 3,3 dies al juliol  i 7,7 dies a 
l’octubre, amb un promig de 5,9 dies. El valor mitjà anual de dies de pluja és de 71,2 

2.2. Classificació climàtica 

a. Índex climàtics  

Existeixen diferents índexs climàtics que, a partir de la relació de les mitjanes de precipitació 
i temperatura, permeten establir les característiques climàtiques d’una zona. D’aquesta 
manera, es pot establir una classificació general que permeti agrupar diferents zones que 
presenten característiques climàtiques semblants.  

Un mètode de classificació és per mitjà de coeficients adimensionals obtinguts a partir 
d’equacions empíriques que relacionen dades de precipitació i temperatura; aquesta última 
com a indicador de la capacitat d’evaporació del clima.   

D’aquesta manera, partint de les dades de precipitació i temperatura definides en apartats 
anteriors, es pot classificar la zona del Baix Llobregat com:  

 Segons l’índex de pluviositat de Lang i l’índex de Dantin-Revenga es tracta d’un 
clima mediterrani semiàrid.  

 Segons l’índex d’aridesa de De Martonne i l’índex d’Emberger es tracta d’un clima 
subhumit  

b. Climodiagrames  

Existeixen altres mètodes per representar el clima regional i que permeten contrastar i 
establir similituds climàtiques entre diferents zones; són els climodiagrames. Alguns 
exemples són el diagrama ombrotèrmic (Walter-Gaussen) i el climodiagrama de 
termohietes.  

- Diagrama ombrotèrmic  

Per a la seva representació gràfica es prenen les dades de precipitació en mm i les de 
temperatura en ºC (Gaussen) obtenint les corbes òmbrica i tèrmica, respectivament. Es fan 
coincidir les corbes segons la hipòtesi de Gaussen (PPTmm=2Tmm).  

Quan la corba òmbrica supera la corba tèrmica es consideren que els mesos són humits; en 
cas contrari, es tracta de mesos secs. L’índex de Gaussen correspon al nombre de dies 
secs durant l’any.   
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A continuació es presenta una gràfica que correspon al diagrama ombrotèrmic associat a les 
dades climàtiques generals disponibles i seguint les hipòtesis de Gaussen. 
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Gràfic.1. Diagrama ombrotèrmic associat a la climatologia comarcal del Baix Llobregat 

A partir de la mateixa, es pot deduir que:  

 La distribució anual de temperatures és suau, característica de zones temperades.   
 Les precipitacions mínimes es presenten durant els mesos de juny i juliol, quan la 

corba tèrmica supera l’òmbrica  
 Els períodes humits comencen a l’agost i finalitzen al maig amb un valor més acusat 

durant el mes d’octubre.  

- Climodiagrama de termohietes  

Com anteriorment, aquest diagrama està constituït per les dades de precipitació i 
temperatura mitjanes mensuals organitzades en un sistema de coordenades cartesianes 
regulars, les dades de precipitació (en mm) corresponen a l’eix d’abscisses i les de 
temperatura (ºC) a l’eix d’ordenades. A partir de la combinació dels dos valors s’obtenen 12 
punts, corresponents a cada mes.  

Aquests punts característics de cada mes s’uneixen per una línia que indica el cicle de 
mitjanes mensuals anuals proporcionant, d’aquesta manera, una expressió del règim 
característic anual o cicle climàtic.  

En el següent diagrama es mostra una corba definida per 12 punts. Es pot deduir que, com 
que les línies que defineixen la corba no es creuen, es tracta d’una zona amb un règim 
climàtic temperat de màxims i mínims contraposats i amb una variació e precipitacions 
menys regular.  
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Gràfic.2. Climodiagrama de termohietes associat a la climatologia comarcal del Baix Llobregat 

c. Altres classificacions climàtiques  

En aquest apartat es defineixen altres tipus de classificacions climàtiques més complexes 
que integren nous paràmetres com la evapotranspiració potencial, entesa com un fenomen 
físic i biològic d’evaporació directa de l’aigua a la superfície del sòl o per absorció de les 
espècies vegetals de l’entorn. 

- Classificació climàtica de Thornthwaite  

Els paràmetres fonamentals d’aquesta classificació són la evapotranspiració potencial  Ep 
(mm/mes) i la precipitació Pm (mm). L’obtenció de Ep es realitza per mitjà d’una fórmula que 
relaciona paràmetres com la temperatura mitjana mensual i l’índex de calor anual (l), calculat 
a partir de les temperatures mitjanes dels dotze mesos, seguint la metodologia de 
Thornthwaite. 

 gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 
Tmm 
(ºC) 

9 9,9 11,3 13 16,2 20 23 23,6 21,1 17 12,5 10 

Pm 
(mm) 

42,6 28,1 41,1 49 58,8 42,2 19,6 61 84,8 90,6 57,8 52,9 

l 2,42 2,77 3,40 4,19 5,83 8,00 9,87 10,25 8,66 6,27 3,95 2,83 
Ep 

(mm) 
2,20 2,45 2,85 3,35 4,32 5,52 6,48 6,68 5,87 4,57 3,21 2,48 

P-Ep 
(mm) 

40,40 25,65 38,25 45,65 54,48 36,68 13,12 54,32 78,99 86,03 54,59 50,42

Taula.1. Càlcul de la evotraspiració potencial (Ep) a partir de les dades climàtiques 
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La  mitjana de la temperatura mitjana mensual és de 15,55ºC i la mitjana de la precipitació 
mitjana mensual és de 52,37mm. L’índex de calor anual (la) és de 68,44. Per a cada mes 
s’ha obtingut la Ep corresponent, obtenint una Ep anual de 49,98 i una Precipitació mitjana 
anual de 628,5mm.  Segons la taula de dades anterior es tracta d’una zona humida on no 
solen haver mesos gaire secs. 

Un cop obtinguda la Ep, es calculen una sèrie d’índexs, el resultat dels quals es troba dins 
una taula que defineix Thornthwaite, en la que per a cada valor obtingut de l’índex hídric 
anual li correspon la seva classificació climàtica corresponent. Amb les dades disponibles 
s’obté un índex hídric anual (lm) superior a 100 pel que es tracta d’un clima prehumit (A) 
segons la classificació climàtica de Thornthwaite. 

- Classificació climàtica de Papadakis  

La classificació de Papadakis defineix la tipologia de clima en funció de les variables 
rellevants en relació a la viabilitat de cultius comercials i introdueix les temperatures 
extremes i el balanç d’aigua al sòl. El sistema selecciona un tipus d’hivern i un tipus d’estiu 
que permet definir el règim tèrmic. Per altra banda, en funció de les precipitacions i el balanç 
d’aigua s’obté el règim hídric. A partir d’ambdós règims s’obtenen les unitats climàtiques. 

 Tipus d’hivern (veure taula 2): Defineix la severitat de l’estació freda de la 
temperatura mitjana de mínimes absolutes del mes més fred, la temperatura mitjana 
de mínimes del mes més fres i la temperatura mitjana de les màximes del mes més 
fred. Els valors, condicions i rangs que defineixen els diferents tipus d’hiverns es 
defineixen a la taula adjunta. 

 

Taula.2. Classificació del tipus d’hivern segons Papadakis en funció de les temperatures 
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El mes més fred es presenta durant el gener amb una temperatura mínima absoluta 
(t’a1) de -0,4-0,1ºC, una temperatura mitjana mínima (t1) de 4,4-4,5ºC i una 
temperatura mitjana màxima (T1) de 13,2-13,4ºC. Tenint en compte les dades 
climàtiques definides anteriorment, referents a la climatologia comarcal del Baix 
Llobregat, s’obté un tipus d’hivern Citrus (Ci) caracteritzat per ser suficientment suau 
per cítrics però no està lliure de gelades.  

 Tipus d’estiu (veure taula 3): Defineix la calor estival. Per a la seva obtenció cal 
conèixer l’estació lliure de gelades en mesos, la mitjana de les temperatures mitjanes 
de màximes dels 2, 4 o 6 mesos més càlida, la mitjana de màximes i mínimes del 
mes més càlid, la mitjana de la mitjana de mínimes dels dos mesos més càlids. Els 
valors, condicions i rangs que defineixen els diferents tipus d’estiu es defineixen a la 
taula adjunta. 

 

Taula.3. Classificació del tipus d’estiu segons Papadakis en funció de les temperatures 

El mes més càlid es presenta a l’agost amb temperatures mitjanes màxima i mínima 
de 27,4-28ºC i 18,8-19,3ºC, respectivament. L’estació lliure de gelades es correspon 
a 6 mesos l’any entre maig i octubre (Tnnm>7ºC). La mitjana de les temperatures 
mitjanes màximes dels mesos fora de gelades correspon a 24,35-24,51ºC.  
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Els dos mesos més càlids són juliol i agost amb una mitjana de temperatures 
mitjanes mínimes de 18,65-18,95ºC. Amb aquestes dades i tenint en compte els 
valors de la taula anterior s’obté un estiu característic de la zona de tipus Oryza (O). 

Aquesta tipologia es caracteritza per estiu suficientment llargs i càlids com per a 
cultivar arròs però marginal per cultivar cotó. 

 Règim tèrmic (veure taula 4): El règim tèrmic integra el tipus d’estiu i el tipus d’hivern 
com una aproximació a la nomenclatura climàtica clàssica. La següent taula defineix 
els diferents règims tèrmics en funció de les variables estudiades anteriorment 
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Taula.4. Classificació del tipus de règim tèrmic segons Papadakis en funció de la tipologia d’hivern i estiu de la zona 

Tal i com s’observa a la taula anterior el tipus de règim tèrmic de la zona és Marítim 
càlid (MA). Això significa, un tipus d’hivern Ci (Temperatura mitjana de les mínimes 
absolutes del mes més fred 7 a -2,5ºC i temperatura mitjana de les màximes del mes 
més fred de 5 a 10ºC) i un tipus d’estiu O/M (l’estació lliure de gelades són les de 
temperatura mínima >4º, i la mitjana de la mitjana màxima en mesos càlids de 21 a 
25ºC).  

 Règim hídric: Defineix la disponibilitat de l’aigua i està basat en índexs obtinguts a 
partir del balanç hídric del sòl (Thornthwaite, 1948) considerant paràmetres de 
precipitació i evapotranspiració mensual.  

De les dades obtingudes a partir de la classificació climàtica de Thornthwaite s’obté 
que el tipus de règim hídric característic de la zona és de tipus Mediterrani sec (Me) 
amb un índex de neteja del sòl inferior a 0,20 i un índex d’humitat comprès entre 0,22 
i 0,88. També es caracteritza per què en un o més mesos on la temperatura és 
superior a 15ºC es compleix que l’aigua disponible cobreix la Ep (ETP). 

Finalment, el sistema defineix les unitats climàtiques i les seves subdivisions amb els criteris 
del règim tèrmic i el règim hídric obtinguts segons una taula general. La classificació general 
d’aquesta zona segons Papadakis és de tipus Mediterrània marítima. 

 

3. ESTUDI DE PRECIPITACIONS 

Per a l’estudi de precipitacions s’ha disposat de les dades de les precipitacions màximes 
diàries obtingudes de l’estudi hidrològic realitzat per a la planificació de l’espai fluvial de les 
conques del Baix Llobregat i l’Anoia publicat per l’ACA (PEF_Baix Llobregat).  

3.1. Dades de precipitacions 

De les 37 estacions pluviomètriques distribuïdes per les conques del Baix Llobregat i l’Anoia 
i considerant criteris com la proximitat a l’àmbit d’actuació i la disponibilitat d’un nombre 
significatiu de dades (mínim 15 anys complerts), s’han seleccionat 4 estacions 
pluviomètriques.  
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A continuació es mostren les estacions meteorològiques de las que s’han extret les dades 
de precipitació: 

CODI NOM ESTACIÓ I LOCALITZACIÓ  PERÍODE DISPONIBLE 
ANYS 

COMPLERTS 

0076 

 

El Prat de Llobregat 
Longitud: 2° 5' 33'' E 

Latitud: 41° 19' 51'' N  

Altitud: 5m 
 

1934-2000 52 

0198 

 

Sant Boi de Llobregat 
Longitud: 2° 2' 30'' E 
Latitud: 41° 20' 33'' N  

Altitud: 32m 
 

1936-1982 15 

0199 

 

L’Hospitalet de Llobregat 
Longitud: 2° 6' 4'' E 

Latitud: 41° 21' 35'' N  
Altitud: 11m 

 

1957-1987 27 

ÀMBIT DEL 

PROJECTE

UBICACIÓ DE 

L’ESTACIÓ 

METEOROLÒGICA

ÀMBIT DEL 

PROJECTE

UBICACIÓ DE 

L’ESTACIÓ 

METEOROLÒGICA

ÀMBIT DEL 

PROJECTE

UBICACIÓ DE 

L’ESTACIÓ 

METEOROLÒGICA
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CODI NOM ESTACIÓ I LOCALITZACIÓ  PERÍODE DISPONIBLE 
ANYS 

COMPLERTS 

0200 

 

Cornellà de Llobregat 
Longitud: 2° 4' 12'' E 
Latitud: 41° 21' 19'' N  

Altitud: 27m 
 

1963-1995 26 

Taula.5. Definició i localització de les estacions meteorològiques seleccionades 

A l’apèndix 2. Llistat de precipitacions màximes diàries s’adjunten els llistats de dades 
enregistrades en les estacions meteorològiques esmentades anteriorment així com la 
probabilitat de succés mensual de les màximes precipitacions enregistrades. Apareixen en 
vermell les dades de precipitació màximes anuals. 

Es detecta que l’època de major precipitació es troba entre els mesos d’agost a octubre i 
l’època de menor precipitació, entre els mesos de desembre a febrer. 

3.2. Distribució de probabilitat d’extrems. Mètode de Gumbel 

Pel càlcul de les màximes intensitats de pluja prevista a la zona d’estudi per a diferents 
intervals de temps i corresponent a diferents períodes de retorn, s’utilitza el mètode de 
Gumbel basat en una funció de distribució de probabilitats de valors extrems, en aquest cas 
de precipitació. 

Primerament, per corroborar si la sèrie de valors disponibles s’ajusta a aquesta distribució es 

representa gràficament la variable reduïda yT, que depèn del període de retorn (T) i els 
valors màxims de precipitació. Si els punts representatius obtinguts queden més o menys 
alineats, aleshores es pot afirmar que la distribució s’ajusta a la del tipus Gumbel.  

A l’apèndix 3. Estudi estadístic de les dades de pluviometria d’aquest annex s’inclouen les 
dades i l’anàlisi de les dades disponibles.  Es pot confirmar que la sèrie dels màxims anuals 
de precipitació s’ajusten a una recta, funció de Gumbel,  a partir del qual es podran obtenir la 
resta de valors per a un període de retorn (T) donat. 

El mètode de Gumbel demostra que el valor de la variable X per un període de retorn (T) 
donat es pot obtenir a partir d’una funció que depèn de la mitjana dels valors extrems, la 

desviació típica i de K(T) que depèn de la variable reduïda yT i de les variables yn i sn que 
depenen de la mida de la mostra. 

ÀMBIT DEL 

PROJECTE

UBICACIÓ DE 

L’ESTACIÓ 

METEOROLÒGICA
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4. HIDROLOGIA 

L’objecte del present annex consisteix en determinar el cabal màxim (Qp) produït per una 
pluja d’Intensitat (I) sobre una conca  (A) relativa a la zona d’estudi. A partir d’aquest cabal 
es podran obtenir les dades geomètriques de les obres de drenatge a fi de que aquestes 
disposin de suficient capacitat per absorbir el volum de precipitació associat a un període de 
retorn (T) de projecte. 

El càlcul hidrològic consisteix en l’estimació del cabal de disseny. Per a aquest càlcul 
s’hauran d’utilitzar els mètodes proposats en les “Recomanacions Tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” (GT1, 2003). Per aquest càlcul, caldrà introduir alguns 
conceptes previs. A continuació es procedeix a definir una sèrie de paràmetres importants 
pel càlcul hidrològic. 

4.1. Període de retorn  

El període de retorn (T) es defineix com el temps entre dos episodis de les mateixes 
característiques i que s’utilitza per a determinar el grau de protecció del projecte. La seva 
determinació depèn de diversos factors com el grau de seguretat davant inundacions, el 
comportament de les precipitacions, els cabals involucrats i el cost d’inversió.  

El Pla Director d’Aigües Pluvials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona  (en endavant PDAP) 
ha adoptat una sèrie de criteris per a la realització de la planificació del drenatge urbà. 
Concretament, per a la determinació del període de retorn el PDAP pren els següents 
criteris: 

  

Taules.6 i 7. Determinació del període de retorn (T) per al disseny d’infraestructures derivades                                                    
de les xarxes de sanejament i drenatge segons el PDAP 

Segons aquestes taules, el període de retorn de disseny a considerar per a grans col·lectors 
és de 25 i per a lleres i endegaments, de 50 mínim (comprovació d’obres existents). El 
PDAP aclara que el període de retorn 25 correspon a zones baixes o planeres amb 
dificultats per desguassar o en punts on les obstruccions puguin causar danys. En cas de 
comprovació d’obres existents, com és el cas, si per a T=25 no es compleix, es podrà 
acceptar T inferiors amb un mínim de T=10 anys.  
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En conques urbanes o quasi urbanes, si la conca total no supera els 3km2 es poden 
considerar T=10 en endegaments. 

Per altra banda, segons la documentació tècnica de “Delimitació de zones inundables per a 
la redacció de l’INUNCAT. Conques internes de Catalunya.” Es coneix que la zona d’estudi 
és una zona inundable que, per a un episodi d’avinguda amb període de retorn (T) de 10 
anys, el calat del riu és superior a 8 metres i per tant, les comportes del col·lector de pluvials 
han sigut dissenyades de manera que quedin totalment tancades. Es pot afirmar que el 
col·lector funciona per a períodes de retorn inferiors a 10 anys.  

A l’apèndix. 6. PEF_Baix Llobregat. Plànols de les zones inundables s’adjunten els plànols 
d’informació del perill d’inundabilitat del territori; especialment, la zona de l’antic meandre del 
riu Llobregat. D’aquesta manera, els plànols també verifiquen que la condició més restrictiva 
és la que estableix el riu Llobregat i que permet deduir que el col·lector està dissenyat per a 
períodes de retorn inferiors. Per a comprovar la capacitat de desaigua d’aquest col·lector 
s’utilitzarà el cabal associat a un període de reton (T) de 10 anys.  

4.2. Definició de la conca 

Per a determinar la conca associada s’ha utilitzat la informació aportada per l’estudi 
d’inundabilitat de la Plana del Galet del Pla Parcial de la Plana del Galet que assumeix les 
directrius marcades pel PDAP. 

Un dels treballs de planificació del drenatge urbà del PDAP va consistir en la subdivisió de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sistemes i subsistemes de sanejament existents; 
responent a la cohesió entre les dades de la xarxa de pluvials i de sanejament actual. La 
zona d’interès per a l’estudi del comportament hidrològic de la xarxa correspon al sistema 3, 
subsistema 32 que, segons el PDAP engloba totalment o parcialment els municipis del Prat 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, St. Joan Despí i St. Just 
Desvern. 

 

Figura.1. Mapa de subdivisió en subsistemes de la xarxa de sanejament de l’AMB 

32 
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El subsistema 32 és un territori molt urbanitzat, si no es té en compte la zona de l’antic 
meandre del Llobregat originat per l’endegament del riu, pel que la seva xarxa de drenatge 
està constituïda fonamantalment per col·lectors urbans. Compta amb una superfície total de 
14km2 dividida per 18 subconques, les característiques de les quals es reuneixen a la  
següent taula: 

Subsistema 32 
Subconca Àrea (Km2) Temps de 

concentració (h) 
Imperm. 

Conca (%) 
ALIV 0,0400 0,35 70,56 
Barri Centre 0,2581 0,39 75,34 
Antic Fontsanta 0,2723 0,38 69,48 
Camp de l’Empedrat 0,6204 0,46 69,07 
Conca II 1,0586 0,71 74,78 
Conca G 0,1510 0,34 72,51 
Conca I 0,5576 0,48 70,44 
Conca III 1,1029 0,71 67,22 
Conca IV 1,1857 0,61 64,51 
Conca V 0,9147 0,65 71,90 
Conca est_A2 0,3853 0,36 65,36 
Eixample Sur 0,2553 0,58 62,07 
Esplugues 1,0993 0,76 73,66 
Fontsanta part alta 1,3462 0,7 65,62 
Nou Fontsanta 0,4147 0,34 72,07 
Pont Reixat 1,2764 0,58 63,30 
Serrallo 0,5062 0,75 64,21 
Àrea agricola 2,5425 # # 
total 13,9869   

Taula.8. Característiques generals de les subconques del Subsistema 32                                                                      
(superfície, temps de concentració i impermeabilització) 

Per a l’estudi hidrològic de la zona es prenen les dades disponibles del subsistema 32 i es 
realitza l’anàlisi de la xarxa existent. S’ha considerat pel càlcul hidrològic una conca formada  
per algunes de les subconques del subsistema 32. Les conques considerades (total o 
parcialment) es presenten marcades en blau a la taula 8. 

Concretament, es tracta d’una conca de 5,90km2 amb pendents pràcticament horitzontals a 
la part més baixa (<3%) ja que es tracta de l’antiga llera del riu Llobregat i pendents més 
fortes a la part alta, el que resulta un pendent mitjà de 21,90% per a una longitud de la llera 
principal de 4,2km. L’ús del sòl es pràcticament urbà amb una part rural però que presenta 
clavegueram complet i curs principal canalitzat. Es pot considerar que la conca presenta un 
grau d’urbanització mitjà de l’ordre de 66,3%. 

Cal esmentar que, segons el PDAP, en aquesta conca hi transcorren diversos col·lectors 
que desguassen al riu permetent el drenatge de les aigües pluvials sobre la conca, tal i com 
s’explica a l’apartat de drenatge del present annex.  
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4.3. Temps de concentració 

El temps de concentració (Tc) és el temps que triga una gota d’aigua en recorre la conca 
des del punt de més allunyat fins a la sortida. A España es habitual utilitzar per a conques 
naturals, amb Tc>0.25h i grau d’urbanització no superior al 4%, la Fórmula de Témez (1): 

           (1)                

Per a conèixer el temps de concentració de la conca principal només cal conèixer la longitud 
de la llera principal (L) [Km] i la seva pendent mitjana (j) [m/m]. Pel cas de conques 
urbanitzades cal aplicar a la fórmula anterior un paràmetre (µ) que depèn del grau 
d’urbanització de la conca. En general, per a petites conques el Tc és de l’ordre d’unes 
poques hores. Donades les característiques de la conca definides a l’apartat anterior i 
aplicant la fórmula (1.1): 

(1.1) 

S’obté un temps de concentració (Tc) de 0,31h, per a L: 4,2 Km, j: 21,9% i µ: 66,3%. 

4.4. Pluja de disseny 

Una alternativa a l’ús de dades històriques de precipitació és el concepte de pluja de 
disseny. Per a pluja de disseny es pot prendre la utilitzada al PDAP obtinguda a partir de la 
pluja tipus utilitzada a Barcelona per CLABSA amb el pluviògraf de l’Observatori Fabra. 

El PDAP defineix dues tipologies de pluges segons la zona; en el nostre cas, es tracta de 
una pluja de tipus A, sintètica i amb una durada de 3 hores, corresponent al Delta de 
Llobregat que reuneix les següents característiques per als diferents períodes de retorn:  

 

 

 

 

 

 

Taula.9. i Gràfic. 3. Característiques de la pluja de disseny del PDAP i Hietograma de 
disseny per als diferents períodes de retorn 
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Les dades de precipitació diària (Pd) en funció de T es poden prendre per comparar amb les 
dades històriques analitzades anteriorment obtingudes de les estacions meteorològiques 
properes. Utilitzant el mètode de Gumbel s’obté que la Pd (T) en les diferents estacions 
pluviomètriques és de: 

Estació T [anys] Y(T) K(T) Pd(T) [mm] 

0076 

5 1,49 0,77 105,28 
10 2,25 1,43 129,23 
25 3,19 2,24 158,61 
50 3,90 2,85 180,74 

100 4,60 3,45 202,51 
500 6,21 4,83 252,57 

0198 

5 1,49 0,95 99,89 
10 2,25 1,70 122,02 
25 3,19 2,62 149,17 
50 3,90 3,32 169,83 

100 4,60 4,00 189,90 
500 6,21 5,58 236,52 

0199 

5 1,49 0,87 93,31 
10 2,25 1,56 115,30 
25 3,19 2,41 142,39 
50 3,90 3,06 163,10 

100 4,60 3,70 183,49 
500 6,21 5,16 230,02 

0200 

5 1,49 0,87 106,36 
10 2,25 1,57 132,25 
25 3,19 2,42 163,68 
50 3,90 3,07 187,71 

100 4,60 3,71 211,38 
500 6,21 5,18 265,73 

Taula.10. Taula de resultats de precipitació diària (Pd) aplicant el mètode de Gumbel 

Es pot afirmar que, comparant les dades reals amb la pluja de disseny del PDAP, aquesta 
última es podria prendre com a base de càlcul a falta de registres de dades històriques reals. 

Un cop determinada Pd, i al ser la conca superior a 1km2, cal reduir-la amb el coeficient de 
simultaneïtat (Ka) (2) ja que els valors de Pd han sigut obtinguts per punts concrets 
(estacions) i aquests poden estar a prop o lluny del centre de la pluja.  

P’d= KA · Pd 

sent KA= 1-(log A/15)= 0,949 

             A: àrea de la conca [km2]      (2) 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  
 

 

 
ANNEX NÚM.5. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

 
Pàg. 20 de 30 

 

D’aquesta manera, els valors de P’d (T) de cada estació obtinguts d’aplicar el coeficient de 
simultaneïtat són: 

Estació T [anys] P’d(T) [mm] 

0076 

5 99,87 

10 122,59 
25 150,46 
50 171,45 

100 192,10 
500 239,59 

0198 

5 94,76 

10 115,75 
25 141,50 
50 161,10 

100 180,14 
500 224,37 

0199 

5 88,51 

10 109,37 
25 135,07 
50 154,72 

100 174,06 
500 218,20 

0200 

5 100,89 

10 125,45 
25 155,27 
50 178,06 

100 200,52 
500 252,07 

Taula.11. Valors de precipitació diària reduïts pel coeficient de simultaneïtat (Ka) 

4.5. Corbes Intensitat-Durada-Freqüència 

Segons la “Instrucción de Carreteres 5.2-IC_Drenaje superficial” la intensitat mitjana de 
precipitació a utilitzar en l’estimació dels caudals de referència per mètodes 
hidrometeorològics es pot obtenir per mitjà de l’expressió de Témez (3): 

(3) 

Tal i com indica a la guia tècnica de “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA, el quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a 
Catalunya es pot considerar un valor mitjà d’11, d’acord amb MOPU (1990). 
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Figura. 2. Mapa d’isolínies I1/Id de la “Instrucción de Carreteras 5.2. Drenaje superficial (Fig.2.2) 

Coneixent que (4): 

Id=P’d/24h    (4) 

I aplicant l’expressió de Témez (3), s’obtenen els valors de la Intensitat (I) [mm/h] per a una 
durada D i per un T considerat i la corresponent corba IDF de cada estació analitzada. A 
l’apèndix 5. Intensitats mitjanes de precipitació (It). Corbes IDF es presenten les taules de 
resultats, així com les corresponents corbes IDF per a diferents períodes de retorn (T). 
 

4.6. Llindar d’escolament 

El llindar d’escolament és el paràmetre que 
permet calcular la pluja neta a partir d’una 
determinada precipitació. El mètode de càlcul 
de la pluja neta ΣE a partir de les dades de 
pluja ΣP que proposa la “guia tècnica de 
recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA és el 
desenvolupat pel Soil Conservation Service 
(SCS). 

 

 

Gràfic.4. Lleis de transformació precipitació-pluja neta segons el 
model de l’SCS 
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Per estandarditzar l’aplicació del model, l’SCS va definir un nombre adimensional NC 
(nombre de corba) de manera que a cada NC li correspongués un llindar d’escolament Po. 
Aquest nombre varia entre 0 i 100, corresponent aquest últim valor a una superfície 
totalment impermeable amb Po=0. La relació entre Po i l’NC utilitzada habitualment a la 
Península és la proposada per Témez (5): 

Po= (5000/NC)-50    (5) 

L’SCS va tabular els NC segons l’ús de sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el 
grup de sòl. Pel càlcul del Llindar d’escolament s’ha utilitzat la informació dels plànols de 
l’informe tècnic de “Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT. 
Conques Internes (Vol. II Càlcul hidrològic i determinació dels cabals d’avinguda)”.  

En termes globals, l’àmbit d’estudi es troba dins una zona d’altituds inferiors a 250m amb 
pendents fortes a la part alta i pendents molt suaus a la part baixa. L’ús de sòl és 
principalment de roques permeables i d’un tipus de terreny A. Aquest grup de sòl es 
caracteritza per la seva capacitat d’infiltració encara que estiguin molt humits. Estan formats 
per sòls granulars de poca potència, sorres i sorres llimoses. 

Donades les característiques de la zona i segons la (taula 12), extreta de l’Annex 1 de la guia 
tècnica de recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, el nombre 
de corba (NC) corresponent és 94, el que resulta un llindar d’escolament (Po) de 3,2. 

 

Taula.12. Taula de valors del nombre de corba (NC) segons el model de SCS 
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No obstant, cal corregir aquest valor de Po amb un coeficient. A la Instrucció 5.2-I.C: 
Drenatge Superficial, es presenta un mapa d’isolínies del factor regional (r) que reflecteix la 
variació regional d’humitat habitual en el sòl que hi ha al començament de les pluges 
significatives (veure figura 3). A Catalunya es fixa un valor mitjà de 2,5; no obstant, aquest 
valor és excessiu si Po es calcula tal i com s’ha realitzat anteriorment. Per això, es habitual 
utilitzar un factor regional (r) d’1,3 sent: 

P’o = r · Po = 1,3 · 3,2 = 4,16 mm    (6) 

A partir del llindar d’escorrentiu es pot obtenir el coeficient d’escorrentiu (adimensional) per 
mitjà de la fórmula deduïda per Témez (7) a partir del mètode de l’SCS i adoptada per 
l’Instrucció de Carreteres (MOPU, 1990): 

(7) 

Aplicant l’anterior fórmula (7) i amb les  dades obtingudes en apartats anteriors s’obté un 
valor de C: 

Per a T= 10 anys, P’d= 118,29mm, P’o= 4,16mm 

C= 0,907 [adimensional] 

 

Figura.3. Mapa d’isolínies del factor regional (r), segons I.C. 5.2. Drenaje Superficial 

La determinació del P’o permet calcular l’hietograma de pluja neta pel mètode dels blocs 
alternats. Considerant un període de retorn de 10 anys i a partir de les dades recollides 
anteriorment el hietograma resultant queda definit per la següent taula.  
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A continuació de la taula es presenta el hietograma de pluja neta resultant del mètode de 
blocs alternats suposant una durada efectiva de 24hores i un interval de temps d’1 hora. 

 P'd (T) 118,29 P'o 4,16 

T=10 
D (h) I [mm/h] ΣP [mm] ΣE [mm] E [mm] hietograma 

1 54,22 54,22 35,36 35,36 0,94 
2 35,08 70,17 50,19 14,83 1,06 
3 26,81 80,44 59,93 9,74 1,20 
4 22,01 88,03 67,20 7,27 1,37 
5 18,81 94,03 72,98 5,78 1,59 
6 16,50 98,97 77,76 4,78 1,86 
7 14,74 103,17 81,82 4,06 2,23 
8 13,35 106,79 85,33 3,52 2,75 
9 12,22 109,97 88,42 3,09 3,52 

10 11,28 112,79 91,17 2,75 4,78 
11 10,48 115,32 93,64 2,47 7,27 
12 9,80 117,61 95,88 2,23 14,83 
13 9,21 119,70 97,91 2,04 35,36 
14 8,69 121,61 99,78 1,86 9,74 
15 8,22 123,36 101,49 1,72 5,78 
16 7,81 124,98 103,08 1,59 4,06 
17 7,44 126,49 104,55 1,47 3,09 
18 7,11 127,89 105,92 1,37 2,47 
19 6,80 129,20 107,21 1,28 2,04 
20 6,52 130,42 108,41 1,20 1,72 
21 6,27 131,57 109,53 1,13 1,47 
22 6,03 132,65 110,59 1,06 1,28 
23 5,81 133,67 111,59 1,00 1,13 
24 5,61 134,64 112,54 0,94 1,00 
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Taula.13. i Gràfic.5. Definició de l’hietograma de pluja neta pel mètode de blocs alternats 
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4.7. Transformació pluja-escorrentiu 

A la guia tècnica de recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local 
s’utilitzen models agregats per a la transformació de pluja-escorrentiu. Aquest model 
considera que la transformació pluja-escorrentiu es realitza de forma unitària en tota la 
conca. Existeixen diferents mètodes de transformació: 

a. Model de circulació contínua

L’utilització d’aquest mètode requereix programes informàtics potents de simulació numèrica 
i la calibració de nombrosos paràmetres per modelitzar els diferents processos hidrològics. 

b. Transformació de l’hietograma de precipitació en un hidrograma en el punt de
desguàs de la conca

Aquest mètode introdueix el concepte d’hidrograma unitari (Sherman_1932) i permet l’anàlisi 
d’hidrològica a partir de l’hietograma de pluja neta, calculat en apartats anteriors 

c. Mètodes simplificats

El mètode racional és el mètode simplificat d’ús més estès per a la seva facilitat d’ús i pels 
bons resultats que proporcionen sempre i quan es verifiquin les hipòtesis en les que es basa 
la seva formulació. Aquest mètode permet obtenir directament el cabal punta (Qp) de 
l’hidrograma de precipitació. 

A continuació es procedeix a determinar el Qp de la conca d’estudi per mitjà del mètode 
racional. 

- Mètode racional  

El mètode racional consisteix en determinar el Qmàx produït per una pluja d’intensitat (I) 
sobre una conca d’àrea (A), que comença instantàneament i és constant durant un temps 
mínim al temps de concentració (Tc) de la conca. La fórmula del mètode racional és (8): 

(8) 

Sent K un coeficient d’uniformitat [adimensional], un coeficient de majoració del cabal punta 
deduït de les variacions en la distribució temporal de la intensitat de pluja neta, obtingut per 
Témez (9) a partir de l’anàlisi d’un gran nombre de pluges sobre nombroses conques. 

(9) 

Coneixent que el temps de concentració de la conca d’estudi és de 0,31h i aplicant la 
fórmula anterior, s’obté un coeficient d’uniformitat de 1,84 [adimensional]. La resta de 
paràmetres de la fórmula del mètode racional són coneguts. S, és l’àrea de la conca (A), en 
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aquest cas, 5,90km2; C, és el coeficient d’escolament, del que se’n coneix el resultat, 
0,907[adimensional] per a T=10 anys i P’d=118 mm. 

Pel càlcul de la Intensitat de pluja associada a una durada D=Tc s’aplica l’expressió de 
Témez (3); ja utilitzada anteriorment per a l’obtenció de les corbes IDF. D’aquesta manera, 
per a un Tc=0,31h s’obté una intensitat de pluja (I) de 106 mm/h.  

Aplicant la fórmula del mètode racional, s’obté un Qmàx aproximat de 290 m3/s 

5. SISTEMA DE DRENATGE ACTUAL

5.1. Introducció 

La zona de l’antic meandre del riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat té una 
problemàtica molt complexa des del punt de vista del drenatge tant per a la condició de ser 
un nus de recollida dels col·lectors II, G i V com per estar en na zona d’afecció del mateix riu 
Llobregat.  

La nova urbanització de la Plana del Galet afectava de manera significativa el drenatge 
d’aquesta zona i en general de tota la part sud-oriental del municipi de Cornellà reduint el 
volum d’emmagatzematge en cas d’avingudes ja que inicialment el sistema de drenatge 
s’havia dissenyat per un coeficient d’escolament menor o, el que és el mateix, un grau 
d’impermeabilització superior. 

Per altra banda, la localització de diversos col·lectors i la insuficiència del sistema de 
drenatge no resultava compatible amb les infraestructures previstes ni amb la nova 
urbanització del territori. Aquests aspectes evidenciaven la necessitat de realitzar una 
reordenació dels sistema de drenatge de la zona i van motivar la realització de l’Estudi 
d’inundabilitat de la Plana del Galet del corresponent pla parcial urbanístic (2006). 

En el PDAP (2003) ja s’havia definit la insuficiència del sistema de drenatge de les conques 
associades als col·lectors II, III i V del T.M. de Cornellà de Llobregat i remarcat la necessitat 
de construir un dipòsit de retenció d’aigües pluvials per a donar solució als problemes 
d’inundació que sofreix la part baixa del municipi. En els últims anys, aquesta zona ha sigut 
objecte d’un gran nombre d’actuacions: 

 el procés d’urbanització de la Plana del Galet i el Serrallo

 la reordenació del sistema de drenatge

 la construcció del dipòsit de retenció del Camp de l’Empedrat i a bassa de laminació
de la Plana del Galet

 la construcció de diverses infraestructures i connexions viàries

El conjunt de projectes executats a la zona, principalment als referents al sistema de 
drenatge, han contribuït a una millora significativa del territori; sobretot per a la prevenció 
d’inundacions i protecció d’avingudes que històricament han sacsejat el municipi. No 
obstant, el drenatge actual encara presenta deficiències degut a l’estat precari en el que es 
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troben alguns col·lectors; és el cas del col·lector d’aigües pluvials objecte del present 
projecte.  

Les condicions que presenta aquest col·lector de pluvials podrien tenir conseqüències greus, 
independentment de les millores realitzades a la xarxa. Algunes d’aquestes conseqüències 
ja s’han fet visibles amb el trencament del tub i l’aparició d’esvorancs que obstrueixen la 
sortida d’aigües pluvials i posen en perill infraestructures com la línia de FGC.  

5.2. Descripció de la xarxa principal 

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, el municipi de Cornellà és una zona afectada 
històricament per fortes precipitacions que s’ha vist agreujada per la seva morfologia de 
pendents forts a la part alta i pendents gairebé plans a la part baixa. La seva xarxa de 
drenatge és de tipus unitària i tota ella desaigua pràcticament al riu Llobregat. 

El sector de la Plana del Galet és creuat per una xarxa de col·lectors (II, P, V i G) de pluvials 
i residuals que porten el cabal de drenatge de la parta alta del municipi i espais circumdants 
al  riu Llobregat (entre els límits dels TT.MM. de Cornellà i el Prat de Llobregat) i a l’estació 
de bombeig de Cornellà per a les aigües residuals. 

L’antic meandre del riu Llobregat té unes característiques complexes de drenatge ja que, per 
una banda, rep els cabals dels col·lectors II, G i V i, per altra banda, es tracta d’una zona 
inundable davant les avingudes del Llobregat.  

Figura.4. Delimitació de la conca hidrològica d’estudi i distribució de la xarxa principal de drenatge 
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És important tenir en compte els nivells d’aigua assolits pel riu ja que conforma la condició 
de contorn del sistema de drenatge de la zona d’estudi. Si el nivell del riu és alt (pot arribar a 
ser superior al nivell del terreny en la zona urbana) la comporta ubicada al final de l’antic 
meandre, que evita l’entrada d’aigua del riu als col·lectors, romandrà tancada produint la 
pujada progressiva del nivell d’aigua sobre el meandre que actua com a dipòsit natural. 

Aquesta situació impedeix el lliure desaigua dels col·lectors, aquests entren en carga i 
desborden produint inundacions. La construcció de la bassa de laminació de la Plana del 
Galet va donar solució als efectes de les crescudes del riu ja que, la seva capacitat 
d’emmagatzematge, permet laminar els cabals dels col·lectors II, G i V, el cabal propi de la 
superfície urbanitzada de la Plana del Galet i el cabal provinent de la xarxa de drenatge del 
barri del Serrallo. 

Analitzant els plànols que és disposa al PDAP sobre el subsistema 32 (on es troba l’àmbit 
d’estudi), la xarxa es defineix de la següent manera: 

- Col·lector II 

Permet el drenatge de la part alta del municipi (Conca II [1,16km2]) fins a la seva connexió 
amb el col·lector P al que aporta gran part del seu cabal. En aquest punt, el col·lector II rep 
les aportacions de la part baixa del municipi  i desaigua a l’antic meandre del riu Llobregat 
juntament amb el Col·lector G. En el tram de connexió amb el col·lector P aquest col·lector 
era insuficient i la seva capacitat de desguàs depenia de l’efecte de laminació del meandre.  

El desdoblament del Col·lector en la conca alta (segons el projecte constructiu de desaigua 
de la conca alta en l’àmbit del Col·lector N.II, TT.MM. de Cornellà de Llobregat i Esplugues 
de Llobregat)i la construcció de la bassa de laminació van permetre resoldre el problema de 
drenatge que presentava. Per altra banda, actualment el Col·lector II també està connectat 
amb la xarxa de la Conca Serrallo. 

- Col·lector P 

Té la funció de desaigua gran part del cabal de la part alta de la conca II transportat pel 
Col·lector II i el cabal de la Conca d’Esplugues fins al riu Llobregat. 

- Col·lector V 

Recull el cabal del Col·lector III que drena la part alta del municipi i el cabal de la conca del 
Camp de l’Empedrat desaiguant a l’antic meandre del riu Llobregat.  

Aquest col·lector era molt insuficient i solia treballar en càrrega, especialment en la zona de 
la connexió amb el col·lector de l’Empedrat i de Famades. Quan aquest entrava en càrrega 
provocava la propagació d’aquesta càrrega aigües amunt dels eixos de l’Empedrat i 
Famades dificultant el seu desguàs normal; per aquest motiu es va realitzar el seu 
desdoblament. En el seu tram baix, en la seva connexió amb el Col·lector III, la seva 
capacitat augmenta i el seu funcionament és correcte. 

- Col·lector G 

Inicia el seu recorregut en el mateix punt que el Col·lector P del que rep la intercepció de 
residuals i posteriorment va recollint les aportacions de la xarxa local. Aquest col·lector 
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discorre en un tram paral·lel al Col·lector II desaiguant directament a l’antic meandre el cabal 
d’aportació d’una conca de 0,22Km2. 

- Antic canal del riu Llobregat 

L’antic canal recull des del seu inici les aigües dels col·lectors II, G i V. El seu recorregut 
discorre per sota de la Ronda Litoral i de la línia de ferrocarril desembocant finalment al riu 
Llobregat. El canal finalitza amb una zona de comportes, indispensables per avingudes amb 
T=10 anys ja que el nivell del riu és superior a 8 metres i afectaria al desguàs de tots els 
col·lectors de la conca (veure apartat 5.4. Zones inundables) 

5.3. Zones inundables 

El municipi de Cornellà de Llobregat es un nucli de grans precipitacions a nivell de volums i 
intensitats agreujat pel una complexa morfologia que afecta negativament el ssitema de 
drenatge dels col·lectors d’aigües pluvials existents. La zona alta del municipi es caracteritza 
per forts pendents que contrasten amb els pendents suaus, prácticament plans, de la part 
més baixa. 

Històricament, la part més baixa del municipi s’ha vist afectada per inundacions originades 
per pluges intenses, per la insuficiència en la capacitat de desguàs del sistema de col·lectors 
i per les avingudes del riu Llobregat. Aquestes inundacions són produïdes degut als forts 
pendents de la zona alta i, per tant, a temps de concentració (tc) molt curts (veure taula XX), 
l’augment del cabal punta de cada subconca i la velocitat, ja que els diferents elements de 
recollida d’aigües pluvials (reixes i embornals) tenen rendiments inferiors, acumulant grans 
volums d’aigua a la part baixa.  

La capacitat de desguàs dels col·lectors primaris (Col·lectors IV, I, P, G i V) es veuen 
condicionats pel nivell d’avinguda del Riu Llobregat i de la seva llera. Segons la Planificació 
de l’Espai Fluvial a la conca del Llobregat, per a nivells d’aigua d’un període de retorn igual o 
superior a 3 anys, les sortides de tots els col·lectors unitaris existens a la part més baixa 
resulten afectades quedant totalment submergides. 

Col·lector IV I P Antic 
Llobregat 

Nivell de desguàs (m) 6 4 3 3 
Nivell riu 

T=3 6,58 6,42 5,91 5,67 
T=10 8,74 8,63 8,24 8,02 
T=50 10,37 10,23 9,76 9,59 

T=100 11,33 11,17 10,61 10,28 
T=500 12,33 12,1 11,3 10,84 

Els esdeveniments amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys determinen la gravetat 
dels riscos definida per la Directriu Bàsica de Protecció Civil davant inundacions. 
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A l’apèndix 6. Plànols de definició de les zones inundables es presenten els diferents plànols 
de zonificació de l’espai fluvial, la classifciació i els calats de les zones inundables. També 
es presenta un plànol amb la delimitació de l’espai fluvial per a diferents períodes de retorn 

5.4. Característiques de l’Espai Fluvial del Baix Llobregat 

Respecte a les condicions de contorn del riu Llobregat, els seus calats, la localització de les 
zones inundables i la zonificació de l’espai fluvial en quan a perillositat, s’ha comptat amb la 
informació de l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial de les Conques del Baix Llobregat i 
Anoia (PEF_Baix Llobregat) proporcionat per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA). 

A l’apèndix 6. PEF_Baix Llobregat. Plànols d’informació de les zones inundables s’adjunten 
els plànols de planificació de l’espai fluvial del Baix Llobregat en relació al territori on es 
troba la zona d’estudi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apèndix 1:  

 

DADES CLIMÀTIQUES DE PRECIPITACIÓ I 

TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

Tmm 8,8 9,7 11,1 12,9 16 19,7 22,9 23,1 21,1 17,2 12,5 9,6 15,4

Txx 20,6 24,5 26 24,6 28 32,4 34,2 33,8 31 28,8 24,8 23,8 34,2

dia 09/01/1982 27/02/1990 12/03/1981 17/04/1979 28/05/1961 24/06/1976 30/07/1983 03/08/1990 10/09/1971 20/10/1971 05/11/1985 09/12/1978 30/07/1983

Txxm 17,8 19,9 21,4 21,6 24,3 28,8 30,9 30,7 28,7 26,2 21,4 19 24,7

Txm 13,2 14,3 15,6 17,4 20,3 24 27,3 27,4 25,4 21,7 17 13,9 19,9

Tnm 4,4 5,1 6,5 8,5 11,7 15,5 18,5 18,8 16,7 12,7 8,1 5,2 11

Tnnm -0,4 0,5 1,7 4 7,3 14 15,1 15,1 12,2 7,4 2,6 -0,1 6,6

Tnn -7,2 -4 -1,4 0,1 4,6 7,8 11,4 10,5 7,6 3,8 -1,4 -8 -8

dia 16/01/1985 19/02/1965 01/03/1988 12/04/1973 01/05/1977 07/06/1984 09/07/1978 23/08/1977 30/09/1974 31/10/1966 30/11/1978 27/12/1962 27/12/1962

PPTm 37,3 34,9 46,6 52,1 60,5 38,8 18,4 64,7 79,5 96,2 68,6 48,7 645,6

PPTx24h 53,6 77,7 50,5 78,5 130,6 71,2 75,9 94 107,5 175,1 101,7 106,2 175,1

dia 06/01/1977 16/02/1982 14/03/1984 22/04/1971 02/05/1972 03/06/1989 28/07/1977 31/08/1963 11/09/1963 03/10/1987 07/11/1983 05/12/1971 03/10/1987

DADES TERMOPLUVIOMÈTRIQUES GENERALS DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona                                                                                                                        
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat 

SÈRIE PERÍODE 1961-1990

dPPT 4,9 5,4 6,3 7,1 6,9 5,4 3,1 5,5 5,9 6,9 6 6 69,5

dG 1,8 1,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,4 5,5

GEN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

Tmm 9 9,9 11,3 13 16,2 20 23 23,6 21,1 17 12,5 10 15,6

Txx 20,6 24,5 26 24,7 28 32,5 34,2 34 33,4 30,4 25,2 23,8 34,2

dia 09/01/1982 27/02/1990 12/03/1981 01/04/1994 28/05/1961 21/06/1996 30/07/1983 11/08/1994 08/09/1994 10/10/1997 04/11/1991 09/12/1978 30/07/1983

Txxm 17,8 19,8 21,5 21,9 24,4 28,7 30,9 31,2 29,1 26,1 21,8 19,1 24,2

Txm 13,4 14,6 15,9 17,6 20,5 24,2 27,4 28 25,5 21,5 17 14,3 20

Tnm 4,5 5,3 6,7 8,5 11,9 15,7 18,6 19,3 16,7 12,5 8,1 5,7 11,1

Tnnm 0,1 0,9 2,4 4 7,5 11,7 15,1 15,2 12,1 7,6 2,7 0,9 6,7

Tnn -7,2 -3,5 -1,4 0,1 4,2 7,8 11,4 10,5 7,6 4 -1,4 -2 -7,2

dia 16/01/1985 20/02/1987 01/03/1988 12/04/1973 03/05/1991 07/06/1984 09/07/1978 23/08/1977 30/09/1974 31/10/1974 30/11/1978 23/12/1979 16/01/1985

PPTm 42,6 28,1 41,1 49 58,8 42,2 19,6 61 84,8 90,6 57,8 52,9 628,6

PPTx24h 53,6 77,7 50,5 78,5 130,6 71,2 75,9 87 134,7 175,1 101,7 106,2 175,1

dia 06/01/1977 16/02/1982 14/03/1984 22/04/1971 02/05/1972 03/06/1989 28/07/1977 31/08/1975 24/09/1993 03/10/1987 07/11/1983 05/12/1971 03/10/1987

dPPT 5,7 4,9 6 7,2 6,6 6 3,3 5,6 6 7,7 6 6,1 71,2

dG 1,4 1,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 4,1

SÈRIE PERÍODE 1971-2000
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Apèndix 2:  

 

LLISTAT DE PRECIPITACIONS MÀXIMES 
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1.1.- Llistat de precipitacions màximes de l'estació meteorològica de El Prat de Llobregat. CODI 0076

N PERÍODE OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. ANUAL

1 34/35 11,5 50 3 21 7 41 11,5 31 6 8 61 31 61

2 39/40 29 30 26 16 14 17,5 7,5 9 13 10,5 7,5 97 97

3 40/41 9,5 5 45,5 28 5,5 1 22 16 19,5 6,5 18 29,5 45,5

4 41/42 30,5 28,5 0 11,5 21 8 68 1 25 8 41,5 31,5 68

5 42/43 24 19,5 8 1 0 20 5 13 7 30 13,5 40 40

6 43/44 26 57 126 0 73 10,5 29 20,8 5,5 2 6,7 70,5 126

7 46/47 36 7 11 5 20,5 2 0 1,2 0 0 3,4 2 36

8 47/48 26,2 45,4 15,6 14,8 47,6 39,6 12 22 43,8 5,6 6,2 34,2 47,6

9 49/50 8,8 15,2 19,2 5 0 14 19,4 13,8 1,2 0 28,2 18,6 28,2

10 50/51 25,4 11,6 12,6 9,7 17,1 42,3 32,4 16,9 11,5 23,4 40 18,6 42,3

11 51/52 149 21,6 12 17 42 13,4 6,7 6,9 25 22 2,5 31,1 149

12 52/53 18 38 13,3 0,5 28 19,5 19,9 27,9 25,1 33 12,9 186,7 186,7

13 53/54 41,9 5 1,3 41,5 23,4 12,6 21,7 27 25,8 22,1 7,4 13 41,9

14 54/55 8 4,6 26,7 24,6 16,6 23 6 3 6 40 4,2 18 40

15 55/56 49,4 21,6 18,6 6,3 9,4 15,8 19 41,3 13,8 5 61 16 61

16 56/57 38,3 82 12,3 6,5 15,9 0 17,6 17,2 17,5 23 28,1 25 82

17 57/58 37 32 26 29,9 2,2 19 16,5 4,4 16,3 30 2,9 31,5 37

18 58/59 21,8 31,2 38,7 3 21,4 43,8 3,8 23,8 26,1 156 8,5 142,5 156

19 59/60 19,6 26,4 10,9 10,7 14 26 28,6 15 12,2 89 18,5 55,3 89
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19 59/60 19,6 26,4 10,9 10,7 14 26 28,6 15 12,2 89 18,5 55,3 89

20 60/61 33 6,2 52,6 53 0,4 4,6 24 15 2,2 0 93,2 92 93,2

21 61/62 14 44 4 42,4 41,2 26 14 17,8 4 8 3 79 79

22 62/63 28 96 36 31,9 13,2 25,3 31,3 23,8 45 21,5 94 107,5 107,5

23 63/64 74 24 23,5 9,6 27,1 32,5 10 40 8 0,6 30 25 74

24 68/69 0 24 27,5 7,1 38,5 46,2 72,5 9 5 12,2 11,4 38,1 72,5

25 69/70 36,2 14,3 12,2 4,7 0 28,9 12,7 29 4,6 6,8 68 14,4 68

26 70/71 24 0 38,9 25,7 3 43,8 78,5 32 15,3 2,8 8 77 78,5

27 71/72 99,2 28,3 106,2 32,2 12,8 25,1 29,2 130,6 44,6 3,3 78 92,6 130,6

28 72/73 61,7 2,8 16,5 8,1 4,4 15,4 32,6 31,7 11,2 3,3 6,5 26,8 61,7

29 73/74 2,7 17,2 34,4 1 3,8 38,8 13,1 38,4 14,6 3,6 30,2 22,1 38,8

30 75/76 4 3 19 19,9 17,9 4,2 19 19,2 67,8 32,8 71,2 24,8 71,2

31 76/77 23,4 6,5 40,8 53,6 4,8 27,9 23,8 114,7 13,1 75,9 11,1 7 114,7

32 77/78 7,6 26,2 14,3 10 15,8 34,8 70 4,2 13,5 9,9 0 25,6 70

33 78/79 56 0 18,6 29,5 4,2 13,4 10,4 13,6 19 0 13,8 29,1 56

34 79/80 73,7 47 25,9 9,9 7,9 18,9 18,8 33,3 23,3 9,3 26,4 31,6 73,7

35 80/81 8,1 11,6 6 29,5 17,1 12,7 8 16 33 11,2 28,4 28,5 33

36 81/82 5,9 0 11,4 31,6 77,7 22,6 22,8 9,7 8,7 31,7 45 7,8 77,7

37 82/83 31,6 25,4 24,1 0 20,4 15,6 0,5 13,6 14,6 0,3 58 4,8 58

38 83/84 56,1 101,7 7,5 15,2 17,1 50,5 3,4 64,6 11,5 38 54,8 50,8 101,7

39 84/85 5,4 24 6,8 5,3 7,8 23 37,9 31 6,5 8,2 3,6 4 37,9

40 86/87 32 8,6 40,9 25,7 22,8 22,5 3,3 22,2 28,4 29 2,6 69,4 69,4

41 87/88 175,1 32,7 25,5 3,6 0,3 2,8 13,5 9,7 32 0,6 1,9 45,2 175,1

42 88/89 12,2 45,6 0,1 3,6 3,6 6,1 21,8 9,4 71,2 1,7 63,4 19,8 71,2

43 89/90 5 58 16,4 8,4 0 6,7 24,5 58,2 17,2 18 23 25,3 58,2

44 90/91 77,2 21,3 13,2 13,2 24,9 45,8 16,8 6 4,8 15,6 25,2 33,2 77,2

45 91/92 43,3 32 23,2 26,8 6,6 13,4 10,8 31,3 51 32,4 24 8,4 51

46 92/93 48,4 0 2,4 0 28,1 36,4 16,7 5,1 7,7 34,6 46 134,7 134,7

47 93/94 12,8 9,1 0 16,8 9,4 29 14 11,8 13 0,8 1,8 56,9 56,9

48 94/95 70,6 8,5 2 10,1 8,2 0,3 41,6 17,5 13,8 0,8 29 62,3 70,6

49 95/96 15,6 15,3 15 27,4 21,5 8,1 58,2 67,2 38,8 0 64,6 30 67,2

50 96/97 107,3 42,7 22,8 28,1 0 8,1 18,5 7,2 26,7 18 12 7,6 107,3

51 98/99 13,9 6 97,2 34,7 1,7 2,1 9,6 5,8 6,8 7 1,9 50 97,2

52 99/00 42,7 24,2 2,7 15,2 0,6 18,6 22,6 9,6 5,4 2,8 13,9 54,2 54,2

175,1 101,7 126 60 77,7 50,5 78,5 130,6 71,2 156 94 186,7 186,7Px mensual 175,1 101,7 126 60 77,7 50,5 78,5 130,6 71,2 156 94 186,7 186,7

freqüència 12 2 3 0 2 2 5 4 3 3 7 9 52

0,2308 0,0385 0,0577 0 0,0385 0,038462 0,0962 0,0769 0,0577 0,0577 0,1346 0,1731 1

Px mensual
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1.2.- Diagrama de freqüència mensual de les màximes precipitacions diàries enregistrades a l'EM El Prat de Llobregat. 0076. N=52 anys
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2.1.- Llistat de precipitacions màximes de l'estació meteorològica de Sant Boi de Llobregat. CODI 0198

N PERÍODE OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. ANUAL

1 36/37 17 49 22,3 4 5,3 30 5,4 6,5 27,4 24,1 63,3 3,9 63,3

2 39/40 18,5 18 19,3 16,5 12 16,1 4,8 8,8 11 13,6 8,2 114,5 114,5

3 40/41 15,1 5,4 13,5 34,3 4,7 2,5 22,8 16,8 14,3 20,3 17,5 40 40

4 41/42 32 22,4 1 6,6 9,6 7,6 70,4 0,5 40 5,5 99 13,2 99

5 42/43 25 10 11,8 0,5 4,5 19,5 38 23 5 75 12,6 25 75

6 44/45 15 4,7 18 54 2 9 12,8 17 2,7 20,2 13,4 0,4 54

7 45/46 15 15 15,5 61 11,5 11 11,2 21,5 16,3 0 17 17,7 61

8 66/67 19 12 0 3 12 11 19 10,5 7 0 32 7,5 32

9 72/73 37 6 25,5 7 5,5 14 19 25 17 8 1,5 60 60

10 73/74 11 17 27 1 7 44 18 38 18 2,5 22 38 44

11 74/75 14 0 0 0 16,5 22 14 15 9 5,5 22 115 115

12 77/78 14,5 23 11,5 20 13 50 48 8 17 15 1 76 76

13 78/79 38 0 21,5 54 5 6 6,5 17 8,5 8,5 12 35 54

14 80/81 11 30 8,4 22,3 38 20 12 15 12 24,5 135 33 135

15 81/82 18 0 11 20 52 55 14,5 6,3 7 16 37 17 55

100 115 119,5 61 96,3 55 71 103 78 104 135 115 135
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Px mensual

2.2.- Diagrama de freqüència mensual de les màximes precipitacions diàries enregistrades a l'EM Sant Boi de Llobregat. 0198. N=15 anys2.2.- Diagrama de freqüència mensual de les màximes precipitacions diàries enregistrades a l'EM Sant Boi de Llobregat. 0198. N=15 anys
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3.1.- Llistat de precipitacions màximes de l'estació meteorològica de Hospitalet de Llobregat. CODI 0199 (*)

N PERÍODE ANUAL

1 57/58 52,4

2 58/59 110

3 59/60 46,2

4 60/61 69,6

5 61/62 72,2

6 62/63 102,4

7 63/64 38,7

8 64/65 22,3

9 65/66 82,7

10 66/67 44,7

11 67/68 36,4

12 68/69 41,8

13 69/70 51,3

14 70/71 49

15 71/72 163,8

16 72/73 32,7

17 73/74 42,4

18 74/75 126,8

19 75/76 37,7

20 76/77 86,7
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20 76/77 86,7

21 77/78 52,7

22 78/79 44,6

23 79/80 77,5

24 80/81 95,7

25 81/82 68,8

26 85/86 73,4

27 86/87 48,4

163,8

(*) Per aquesta estació meteorològica només es disposa de les dades de màxima precipitació diària de cada període

Px 
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4.1.- Llistat de precipitacions màximes de l'estació meteorològica de Cornellà de Llobregat. CODI 0200

N PERÍODE OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. ANUAL

1 63/64 50 52 18 7 40 25 56 194 90 0 65 35 194

2 64/65 13,6 24 13 6,5 26 40 32 6 9 4 50,5 24,4 50,5

3 66/67 20 14 0 19,8 5,2 12,8 30 14,2 0 3 52 8 52

4 67/68 53 42 6,5 0 10 3 7 10 21 0 23,5 8 53

5 68/69 0 23,5 17 7 14,4 26 66 9 8 18 18 66 66

6 69/70 36 22,2 22,5 6 0 0 11,4 20 8,7 7 43 0 43

7 70/71 24,3 22 21 16,2 0 68,7 60,2 13,4 19,6 13,2 34 26 68,7

8 71/72 145 26 88 18,5 10 20 160 76 32 2,4 30 35 160

9 72/73 32 7 14,5 6 4 13 18,5 31 15 4,2 26,5 45,3 45,3

10 73/74 6 15 28 1,6 10 44 18,5 37 15 3 36,3 42 44

11 75/76 9,5 6,5 10 10 26 0 19 16 65,8 17 38 19 65,8

12 76/77 16,5 13,5 30 50 2 24 18,5 109,5 99 48,6 6,5 8,1 109,5

13 77/78 18 21 10,7 18,5 12 47 55,3 7,5 16,5 13,5 0 57 57

14 78/79 33 0 19,5 36,5 3,4 4,5 18 19 6,5 5,5 9,2 28,5 36,5

15 79/80 67,5 29,1 21 6 19 13 14 17,5 22,8 6 25 43 67,5

16 81/82 11,2 0 9,6 17 46 57 9,5 5,5 7,5 14,5 25,2 3 57

17 84/85 2,5 18,5 3,5 2,5 15 5 70 37 7,5 7,5 0 3,7 70

18 85/86 50 51 14,5 38,5 4 10,7 42 20,5 2 15 17,3 36 51

19 86/87 48 6,3 38 15 23,5 11 9,5 14 0 16,2 20 47 48

20 87/88 38,5 12,5 27 45 0 2 11 9,5 35 0,7 3 82 82
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20 87/88 38,5 12,5 27 45 0 2 11 9,5 35 0,7 3 82 82

21 88/89 11,5 134 0 1,5 5 7,5 22 7 6 1 104 21 134

22 90/91 70 40 2,3 13 16 40 23 63 5,2 3,7 40 15 70

23 91/92 62 27 26 12 5 3 12 31 57 26 32 12 62

24 92/93 35 0 3,5 0 12 12 45 6,6 7 46 54 106 106

25 93/94 22 4,8 0 16 11 15 19 12 8 0 0,5 66,2 66,2

26 94/95 47 15 1,2 11 5 1 22 12 7 17,5 27 70 70

145 134 88 57 47 68,7 160 194 99 48,6 177 140 194Px mensual

4.2.- Diagrama de freqüència mensual de les màximes precipitacions diàries enregistrades a l'EM Cornellà de LLobregat. 0200. N=26 anys
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ESTUDI ESTADÍSTIC DE LES DADES 
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1.1.- Anàlisi estadística de les dades de precipitacions màximes de l'estació meteorològica de El Prat de Llobregat. CODI 0076

N PERÍODE ANUAL m PPTx24h m/(n+1) yti

1 34/35 61 1 28,2 2415,53 0,019 -1,38 3,86

2 39/40 97 2 33 1966,75 0,038 -1,19 3,14

3 40/41 45,5 3 36 1709,66 0,057 -1,05 2,69

4 41/42 68 4 37 1627,97 0,075 -0,95 2,35

5 42/43 40 5 37,9 1556,15 0,094 -0,86 2,09

6 43/44 126 6 38,8 1485,95 0,113 -0,78 1,86

7 46/47 36 7 40 1394,88 0,132 -0,71 1,66

8 47/48 47,6 8 40 1394,88 0,151 -0,64 1,49

9 49/50 28,2 9 41,9 1256,57 0,170 -0,57 1,34

10 50/51 42,3 10 42,3 1228,37 0,189 -0,51 1,20

11 51/52 149 11 45,5 1014,30 0,208 -0,45 1,08

12 52/53 186,7 12 47,6 884,95 0,226 -0,40 0,96

13 53/54 41,9 13 51 694,22 0,245 -0,34 0,86

14 54/55 40 14 54,2 535,83 0,264 -0,29 0,76

15 55/56 61 15 56 455,74 0,283 -0,23 0,67

16 56/57 82 16 56,9 418,12 0,302 -0,18 0,59

17 57/58 37 17 58 374,35 0,321 -0,13 0,51

18 58/59 156 18 58,2 366,65 0,340 -0,08 0,44

19 59/60 89 19 61 267,26 0,358 -0,03 0,37

20 60/61 93,2 20 61 267,26 0,377 0,03 0,31
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〖(Xi−Xm)〗 〖(Yi−Ym)〗

20 60/61 93,2 20 61 267,26 0,377 0,03 0,31

21 61/62 79 21 61,7 244,86 0,396 0,08 0,26

22 62/63 107,5 22 67,2 102,98 0,415 0,13 0,21

23 63/64 74 23 68 87,39 0,434 0,18 0,16

24 68/69 72,5 24 68 87,39 0,453 0,23 0,12

25 69/70 68 25 69,4 63,17 0,472 0,29 0,09

26 70/71 78,5 26 70 53,99 0,491 0,34 0,06

27 71/72 130,6 27 70,6 45,54 0,509 0,39 0,04

28 72/73 61,7 28 71,2 37,80 0,528 0,45 0,02

29 73/74 38,8 29 71,2 37,80 0,547 0,51 0,01

30 75/76 71,2 30 72,5 23,50 0,566 0,56 0,00

31 76/77 114,7 31 73,7 13,31 0,585 0,62 0,00

32 77/78 70 32 74 11,21 0,604 0,68 0,01

33 78/79 56 33 77,2 0,02 0,623 0,75 0,03

34 79/80 73,7 34 77,7 0,12 0,642 0,81 0,05

35 80/81 33 35 78,5 1,33 0,660 0,88 0,09

36 81/82 77,7 36 79 2,73 0,679 0,95 0,13

37 82/83 58 37 82 21,64 0,698 1,02 0,19

38 83/84 101,7 38 89 135,77 0,717 1,10 0,27

39 84/85 37,9 39 93,2 251,28 0,736 1,18 0,36

40 86/87 69,4 40 97 386,20 0,755 1,27 0,47

41 87/88 175,1 41 97,2 394,10 0,774 1,36 0,60

42 88/89 71,2 42 101,7 593,02 0,792 1,46 0,76

43 89/90 58,2 43 107,3 897,12 0,811 1,56 0,96

44 90/91 77,2 44 107,5 909,14 0,830 1,68 1,20

45 91/92 51 45 114,7 1395,17 0,849 1,81 1,50

46 92/93 134,7 46 126 2367,01 0,868 1,95 1,88

47 93/94 56,9 47 130,6 2835,77 0,887 2,12 2,35

48 94/95 70,6 48 134,7 3289,24 0,906 2,31 2,98

49 95/96 67,2 49 149 5134,00 0,925 2,55 3,84

50 96/97 107,3 50 156 6186,13 0,943 2,84 5,10

51 98/99 97,2 51 175,1 9555,44 0,962 3,26 7,15

52 99/00 54,2 52 186,7 11957,84 0,981 3,96 11,40

186,7PPTxx24h
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(n) Nombre de valors considerats: 52

Mitjana dels valors extrems: 77,3481

Mitjana de la variable reduïda: 0,5849

(σx) Desviació típica dels valors extrems: 36,2781
(Sn) Desviació típica de la variable reduïda: 1,1638
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2.1.- Anàlisi estadística de les dades de precipitacions màximes de l'estació meteorològica de Sant Boi de Llobregat. CODI 0198

ni PERÍODE ANUAL m PPTx24h m/(n+1) yti

1 36/37 63,3 1 32 1588,29 0,0625 -1,02 2,35

2 39/40 114,5 2 40 1014,63 0,125 -0,73 1,55

3 40/41 40 3 44 775,81 0,1875 -0,52 1,06

4 41/42 99 4 54 318,74 0,25 -0,33 0,70

5 42/43 75 5 54 318,74 0,3125 -0,15 0,44

6 44/45 54 6 55 284,03 0,375 0,02 0,24

7 45/46 61 7 60 140,50 0,4375 0,19 0,10

8 66/67 32 8 61 117,79 0,5 0,37 0,02

9 72/73 60 9 63,3 73,16 0,5625 0,55 0,00

10 73/74 44 10 75 9,90 0,625 0,76 0,06

11 74/75 115 11 76 17,19 0,6875 0,98 0,22

12 77/78 76 12 99 736,94 0,75 1,25 0,54

13 78/79 54 13 114,5 1818,74 0,8125 1,57 1,12

14 80/81 135 14 115 1861,63 0,875 2,01 2,25

15 81/82 55 15 135 3987,50 0,9375 2,74 4,96

135
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PPTxx24h

〖(Xi-Xm)〗 〖(Yi-Ym)〗

(n) Nombre de valors considerats: 15

Mitjana dels valors extrems: 71,8533

Mitjana de la variable reduïda: 0,5128

(σx) Desviació típica dels valors extrems: 29,5111
(Sn) Desviació típica de la variable reduïda: 1,0206

(x ̅)
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Xt= 28,341·Yt + 57,319
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3.1.- Anàlisi estadística de les dades de precipitacions màximes de l'estació meteorològica de Hospitalet de Llobregat. CODI 0199

N PERÍODE ANUAL m PPTx24h m/(n+1) yti

1 57/58 52,4 1 22,3 3030,29 0,036 -1,20 5,31

2 58/59 110 2 32,7 1993,45 0,071 -0,97 4,29

3 59/60 46,2 3 36,4 1676,75 0,107 -0,80 3,63

4 60/61 69,6 4 37,7 1571,97 0,143 -0,67 3,12

5 61/62 72,2 5 38,7 1493,67 0,179 -0,54 2,70

6 62/63 102,4 6 41,8 1263,67 0,214 -0,43 2,35

7 63/64 38,7 7 42,4 1221,37 0,250 -0,33 2,04

8 64/65 22,3 8 44,6 1072,44 0,286 -0,23 1,76

9 65/66 82,7 9 44,7 1065,90 0,321 -0,13 1,51

10 66/67 44,7 10 46,2 970,20 0,357 -0,03 1,28

11 67/68 36,4 11 48,4 837,99 0,393 0,07 1,07

12 68/69 41,8 12 49 803,61 0,429 0,17 0,87

13 69/70 51,3 13 51,3 678,50 0,464 0,26 0,70

14 70/71 49 14 52,4 622,41 0,500 0,37 0,54

15 71/72 163,8 15 52,7 607,53 0,536 0,47 0,40

16 72/73 32,7 16 68,8 73,07 0,571 0,58 0,27

17 73/74 42,4 17 69,6 60,03 0,607 0,70 0,16

18 74/75 126,8 18 72,2 26,50 0,643 0,82 0,08

19 75/76 37,7 19 73,4 15,59 0,679 0,95 0,02

20 76/77 86,7 20 77,5 0,02 0,714 1,09 0,00

21 77/78 52,7 21 82,7 28,64 0,750 1,25 0,02
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〖(Xi−Xm)〗 〖(Yi−Ym)〗

21 77/78 52,7 21 82,7 28,64 0,750 1,25 0,02

22 78/79 44,6 22 86,7 87,46 0,786 1,42 0,10

23 79/80 77,5 23 95,7 336,79 0,821 1,63 0,28

24 80/81 95,7 24 102,4 627,60 0,857 1,87 0,59

25 81/82 68,8 25 110 1066,15 0,893 2,18 1,16

26 85/86 73,4 26 126,8 2445,49 0,929 2,60 2,26

27 86/87 48,4 27 163,8 7473,94 0,964 3,31 4,90

163,8

(n) Nombre de valors considerats: 27

Mitjana dels valors extrems: 65,5889

Mitjana de la variable reduïda: 0,5332

(σx) Desviació típica dels valors extrems: 31,8663
(Sn) Desviació típica de la variable reduïda: 1,1005

PPTxx24h

(x ̅) 

(yn) 

Xt = 28,341·Yt + 57,319
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4.1.- Anàlisi estadística de les dades de precipitacions màximes de l'estació meteorològica de Cornellà de Llobregat. CODI 0200

N PERÍODE ANUAL m PPTx24h m/(n+1) yti

1 63/64 194 1 36,5 1420,71 0,037 -1,19 2,97

2 64/65 50,5 2 43 972,96 0,074 -0,96 2,22

3 66/67 52 3 44 911,58 0,111 -0,79 1,74

4 67/68 53 4 45,3 834,77 0,148 -0,65 1,39

5 68/69 66 5 48 686,04 0,185 -0,52 1,11

6 69/70 43 6 50,5 561,33 0,222 -0,41 0,88

7 70/71 68,7 7 51 537,88 0,259 -0,30 0,69

8 71/72 160 8 52 492,50 0,296 -0,20 0,53

9 72/73 45,3 9 53 449,11 0,333 -0,09 0,39

10 73/74 44 10 57 295,58 0,370 0,01 0,28

11 75/76 65,8 11 57 295,58 0,407 0,11 0,18

12 76/77 109,5 12 62 148,65 0,444 0,21 0,10

13 77/78 57 13 65,8 70,43 0,481 0,31 0,05

14 78/79 36,5 14 66 67,11 0,519 0,42 0,01

15 79/80 67,5 15 66,2 63,88 0,556 0,53 0,00

16 81/82 57 16 67,5 44,79 0,593 0,65 0,01

17 84/85 70 17 68,7 30,17 0,630 0,77 0,06

18 85/86 51 18 70 17,58 0,667 0,90 0,14

19 86/87 48 19 70 17,58 0,704 1,05 0,26

20 87/88 82 20 70 17,58 0,741 1,20 0,45

21 88/89 134 21 82 60,96 0,778 1,38 0,72
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〖(Xi−Xm)〗 〖(Yi−Ym)〗

21 88/89 134 21 82 60,96 0,778 1,38 0,72

22 90/91 70 22 106 1011,73 0,815 1,59 1,11

23 91/92 62 23 109,5 1246,63 0,852 1,83 1,69

24 92/93 106 24 134 3576,96 0,889 2,14 2,58

25 93/94 66,2 25 160 7362,96 0,926 2,56 4,13

26 94/95 70 26 194 14353,88 0,963 3,28 7,53

194

(n) Nombre de valors considerats: 26

Mitjana dels valors extrems: 74,1923

Mitjana de la variable reduïda: 0,5321

(σx) Desviació típica dels valors extrems: 36,9766
(Sn) Desviació típica de la variable reduïda: 1,0961

PPTxx24h

(x ̅) 

(yn) 

Xt = 31,49·Yt + 57,43
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PLÀNOLS D’INFORMACIÓ DE LA XARXA 
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Apèndix 5:  

 

INTENSITATS MITJANES DE PRECIPITACIÓ (It). 

CORBES IDF 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTENSITATS MITJANES DE PRECIPITACIÓ (It). CORBES I DF

ESTACIÓ METEOROLÒGICA El Prat de Llobregat_ CODI. 0 076

P'd (T) 99,87 122,59 150,46 171,45 192,10 239,59

D 5 10 25 50 100 500
1 45,77 56,19 68,96 78,58 88,05 109,81
2 29,62 36,36 44,63 50,85 56,98 71,06
3 22,64 27,79 34,10 38,86 43,54 54,31
4 18,58 22,81 27,99 31,90 35,74 44,57
5 15,88 19,49 23,92 27,26 30,54 38,09
6 13,93 17,10 20,98 23,91 26,79 33,41
7 12,44 15,27 18,75 21,36 23,93 29,85
8 11,27 13,83 16,98 19,35 21,68 27,04
9 10,32 12,66 15,54 17,71 19,84 24,75

10 9,52 11,69 14,35 16,35 18,32 22,85
11 8,85 10,87 13,34 15,20 17,03 21,23
12 8,27 10,16 12,47 14,21 15,92 19,85
13 7,77 9,54 11,71 13,35 14,95 18,65
14 7,33 9,00 11,05 12,59 14,11 17,59
15 6,94 8,52 10,46 11,92 13,36 16,66
16 6,60 8,10 9,94 11,32 12,69 15,82
17 6,28 7,71 9,46 10,78 12,08 15,07
18 6,00 7,36 9,04 10,30 11,54 14,39
19 5,74 7,05 8,65 9,86 11,04 13,77
20 5,51 6,76 8,29 9,45 10,59 13,21
21 5,29 6,49 7,97 9,08 10,17 12,69
22 5,09 6,25 7,67 8,74 9,79 12,21
23 4,91 6,02 7,39 8,42 9,44 11,77
24 4,74 5,81 7,14 8,13 9,11 11,36 Gràfic 1. Corbes IDF de l'estació meteorològica de El Prat de Llobregat

Taula 1. Valors de la Intensitat [mm/h] per a diferents períodes de retorn

ESTACIÓ METEOROLÒGICA Sant Boi de Llobregat_ CODI. 0198

P'd (T) 94,76 115,75 141,5 161,1 180,14 224,37

període de retorn (T)
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T= 5 anys

T=10 anys

T= 25 anys

T= 50 anys

T= 100 anys

T= 500 anys

P'd (T) 94,76 115,75 141,5 161,1 180,14 224,37

D 5 10 25 50 100 500
1 43,43 53,05 64,85 73,84 82,56 102,84
2 28,11 34,33 41,97 47,78 53,43 66,55
3 21,48 26,24 32,07 36,52 40,83 50,86
4 17,63 21,53 26,32 29,97 33,51 41,74
5 15,06 18,40 22,50 25,61 28,64 35,67
6 13,21 16,14 19,73 22,47 25,12 31,29
7 11,81 14,42 17,63 20,07 22,44 27,95
8 10,69 13,06 15,97 18,18 20,33 25,32
9 9,79 11,96 14,62 16,64 18,61 23,18

10 9,04 11,04 13,49 15,36 17,18 21,39
11 8,40 10,26 12,54 14,28 15,97 19,89
12 7,85 9,59 11,72 13,35 14,93 18,59
13 7,38 9,01 11,01 12,54 14,02 17,46
14 6,96 8,50 10,39 11,83 13,23 16,48
15 6,59 8,05 9,84 11,20 12,52 15,60
16 6,26 7,64 9,34 10,64 11,90 14,82
17 5,96 7,28 8,90 10,13 11,33 14,11
18 5,69 6,95 8,50 9,68 10,82 13,48
19 5,45 6,65 8,13 9,26 10,36 12,90
20 5,22 6,38 7,80 8,88 9,93 12,37
21 5,02 6,13 7,49 8,53 9,54 11,88
22 4,83 5,90 7,21 8,21 9,18 11,44
23 4,66 5,69 6,95 7,92 8,85 11,02 Gràfic 2. Corbes IDF de l'estació meteorològica de Sant Boi de Llobregat
24 4,49 5,49 6,71 7,64 8,54 10,64

Taula 2. Valors de la Intensitat [mm/h] per a diferents períodes de retorn

ESTACIÓ METEOROLÒGICA L'Hospitalet de Llobregat_ CO DI. 0199

P'd (T) 88,51 109,37 135,07 154,72 174,06 218,20

D 5 10 25 50 100 500
1 40,57 50,13 61,91 70,91 79,78 100,01
2 26,25 32,44 40,06 45,89 51,63 64,72
3 20,06 24,79 30,62 35,07 39,45 49,46
4 16,47 20,35 25,13 28,78 32,38 40,59
5 14,07 17,39 21,47 24,60 27,67 34,69
6 12,34 15,25 18,84 21,58 24,27 30,43
7 11,03 13,63 16,83 19,28 21,69 27,19
8 9,99 12,34 15,24 17,46 19,64 24,62
9 9,14 11,30 13,95 15,98 17,98 22,54

10 8,44 10,43 12,88 14,75 16,60 20,81
11 7,84 9,69 11,97 13,71 15,43 19,34
12 7,33 9,06 11,19 12,82 14,42 18,08
13 6,89 8,51 10,51 12,04 13,55 16,98
14 6,50 8,03 9,92 11,36 12,78 16,02
15 6,15 7,60 9,39 10,76 12,10 15,17
16 5,84 7,22 8,92 10,22 11,49 14,41
17 5,57 6,88 8,50 9,73 10,95 13,73
18 5,32 6,57 8,11 9,29 10,45 13,11
19 5,09 6,29 7,76 8,89 10,01 12,54

període de retorn (T)

període de retorn (T)
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19 5,09 6,29 7,76 8,89 10,01 12,54
20 4,88 6,03 7,45 8,53 9,60 12,03
21 4,69 5,79 7,15 8,19 9,22 11,56
22 4,51 5,58 6,89 7,89 8,87 11,12
23 4,35 5,37 6,64 7,60 8,55 10,72 Gràfic 3. Corbes IDF de l'estació meteorològica de L'ospitalet de Llobregat
24 4,20 5,19 6,41 7,34 8,25 10,35

Taula 3. Valors de la Intensitat [mm/h] per a diferents períodes de retorn

0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
T= 500 anys
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ESTACIÓ METEOROLÒGICA Cornellà de Llobregat_ CODI. 0200

P'd (T) 100,89 125,45 155,27 178,06 200,52 252,07

D 5 10 25 50 100 500
1 46,24 57,50 71,17 81,61 91,91 115,53
2 29,92 37,21 46,05 52,81 59,47 74,76
3 22,87 28,43 35,19 40,36 45,45 57,14
4 18,77 23,34 28,89 33,13 37,30 46,89
5 16,04 19,94 24,68 28,31 31,88 40,07
6 14,07 17,49 21,65 24,83 27,96 35,15
7 12,57 15,63 19,35 22,18 24,98 31,41
8 11,38 14,16 17,52 20,09 22,63 28,44
9 10,42 12,96 16,04 18,39 20,71 26,04

10 9,62 11,96 14,81 16,98 19,12 24,04
11 8,94 11,12 13,76 15,78 17,77 22,34
12 8,36 10,39 12,87 14,75 16,61 20,89
13 7,85 9,76 12,09 13,86 15,61 19,62
14 7,41 9,21 11,40 13,08 14,72 18,51
15 7,01 8,72 10,80 12,38 13,94 17,53
16 6,66 8,28 10,25 11,76 13,24 16,65
17 6,35 7,89 9,77 11,20 12,61 15,86
18 6,06 7,54 9,33 10,70 12,04 15,14
19 5,80 7,21 8,93 10,24 11,53 14,49
20 5,56 6,92 8,56 9,82 11,05 13,90
21 5,34 6,64 8,22 9,43 10,62 13,35
22 5,14 6,39 7,91 9,08 10,22 12,85
23 4,96 6,16 7,63 8,75 9,85 12,38
24 4,78 5,95 7,36 8,44 9,51 11,95 Gràfic 4. Corbes IDF de l'estació meteorològica de Cornellà de Llobregat

Taula 4. Valors de la Intensitat [mm/h] per a diferents períodes de retorn

període de retorn (T)
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PEF_BAIX LLOBREGAT. PLÀNOLS 
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1. INTRODUCCIÓ 

Segons la guia tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, “Recomanacions tècniques per al 
disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”, el càlcul hidràulic permet 
estimar el comportament d’un curs fluvial a l’entorn de la infraestructura a analitzar per: 

• comprovar i assegurar la capacitat de desguàs d’aquesta per al cabal de disseny 

• dissenyar l’obra amb un resguard i un ample lliure que permetin assegurar aquest  
desguàs, fins i tot en cas d’arrossegaments 

• limitar la influència de l’obra tant aigua amunt com aigua avall 

L’anàlisi hidràulica de la infraestructura a modificar s’ha realitzat d’acord amb la metodologia 
i els criteris de disseny exposats a la guia tècnica de l’ACA, “Recomanacions tècniques per 
al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”, així com també a les 
especificacions definides a la “Instrucció 5.2. I.C Drenaje superficial de carreteras”, MOPU 
1990. 

2. CONSIDERACIONS PEL CÀLCUL HIDRÀULIC DE LA INFRAE STRUCTURA 

2.1. Q500>=200m3/s o zona amb risc de danys catastròfics 

Segons la guia tècnica de l’ACA, esmentada anteriorment, quan el cabal, associat a un 
període de retorn (T) de 500 anys, del curs de l’aigua interceptat per a la infraestructura a 
analitzar és superior a 200 m3/s o es tracta d’una zona de risc de danys catastròfics, cal 
estudiar el comportament hidràulic a l’entorn de l’obra mitjançant un model matemàtic de 
règim gradualment variat.  

Aquest és el cas de la infraestructura a analitzar tal i com s’exposa a l’Annex 5. Climatologia, 
Hidrologia i Drenatge del present projecte, obtingut d’un estudi en detall de les dades 
pluviomètriques i del càlcul hidrològic de la conca. 

Per avingudes amb període de retorn de 10 anys el nivell del riu és superior a 8m. A fi 
d’evitar l’entrada de les aigües del riu Llobregat, amb la possible afectació sobre la xarxa de 
drenatge de la conca, l’antiga llera del Llobregat finalitza amb una zona de comportes tipus 
clapeta de manera que quan el nivell del riu assoleix les cotes d’inundació, les clapetes 
romanen tancades evitant l’accés de l’aigua al sistema de drenatge. 

Es pot afirmar que el col·lector no és operatiu per a períodes de retorn superiors. Per aquest 
motiu, pel càlcul hidràulic del col·lector s’ha utilitzat el cabal associat a un període de retorn 
(T) de 10 anys que segons els càlculs hidrològics obtinguts de la conca d’estudi, ha resultat 
de 289,84m3/s.  

2.2. Estudi hidràulic de la xarxa actual 

Segons la Planificació de l’Espai Fluvial a la Conca del Baix Llobregat elaborada per l’ACA, 
les zones dels nuclis de Cornellà i el Prat pateixen episodis d’inundacions molt extenses en 
superfície però amb velocitats i calats relativament baixos.  
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La zona del meandre de sortida del riu Llobregat presenta dos problemes importants a nivell 
hidràulic; per una banda, es tracta d’una zona inundable i per l’altra, rep els cabals de 
desguàs provinents de col·lectors principals de la xarxa de drenatge, col·lector G, col·lector 
V, col·lector del Serrallo i l’escorrentiu generat a la nova zona urbanitzada de la Plana del 
Galet.  

Per a donar resposta a aquests problemes es va optar per la construcció d’una bassa de 
retenció a la zona de la Plana del Galet. Aquesta bassa de retenció permet emmagatzemar 
un volum de 7.500m3 per a un calat de 5m. 

• Funcionament en temps sec. 

La xarxa actual està dissenyada per a que, en temps sec, les aigües provinents de la xarxa 
unitària siguin interceptades pels col·lectors d’aigües residuals i conduïdes a l’Estació de 
Bombament de Cornellà de Llobregat. En aquest punt, les aigües són impulsades a la xarxa 
i conduïdes fins a la depuradora del Baix Llobregat. (DepurBaix).En aquest període, el 
col·lector es troba sec. 

   

Fig. 1.i 2. Vista del col·lector de l’antic meandre en temps sec 

• Funcionament en temps de pluja. 

Per a episodis de pluja de poca intensitat, l’aigua arriba a la bassa de retenció disposada a 
la zona de la Plana del Galet per mitjà dels col·lectors II, G, V i Serrallo ja que els cabals de 
la xarxa unitària superen la capacitat dels col·lectors interceptors. D’aquesta manera, 
s’emmagatzema el primer volum de pluja, caracteritzada per a una major concentració 
d’elements contaminants.  

La bassa permet retenir un volum de 7500m3 per mitjà de les seves comportes abatibles per 
a un calat inferior o igual a +5,0. A partir d’aquesta cota, l’aigua discorre a través del canal 
per a acabar desguassant al riu. Això permet disminuir la deposició de substancies 
contaminants al riu quedant retingudes a la bassa.  

En finalitzar el període de pluges, el volum d’aigua emmagatzemat es alliberat de manera 
controlada per bombeig i/o per gravetat cap a l’interceptor d’aigües residuals d’EMSSA. 
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Per a períodes de pluja d’intensitat o durades superiors, es produeix un augment 
considerable del nivell de la bassa produït pels cabals recollits dels col·lectors II, G, V i 
Serrallo, produint el desguàs per gravetat cap al riu.  

Per a aquest cas de pluges d’alta intensitat es poden produir dues situacions: 

(1) Si el nivell del riu és inferior a 7,0m, les co mportes permetent el desguàs de les 
aigües procedents de la bassa. FIG.3.perfil de la làmina d’aigua (bassa, canal i 
antic meandre fins a comportes) amb comportes obertes. 

(2) Per contra, si el nivell del riu és superior a 7,0m, les comportes restaran 
tancades pel seu sistema mecànic evitant l’entrada d’aigua a la xarxa de 
drenatge. FIG.4.perfil de la làmina d’aigua (bassa, canal i antic meandre fins a 
comportes) amb comportes tancades. 

Per a l’Estudi d’inundabilitat de la Plana del Galet, es va realitzar la modelització de la xarxa 
del subsistema 32; actualment actualitzada al PDAP, amb l’objecte de conèixer el 
comportament hidràulic de la xarxa i la repercussió de la nova urbanització i la construcció 
d’una nova xarxa de drenatge, incloent la bassa de retenció de la Plana del Galet.  

Posteriorment aquesta modelització ha estat modificada pel Projecte de construcció de la 
Bassa de la Plana del Galet; a partir de la qual s’ha basat el projecte per a la determinació 
del comportament hidràulic del col·lector; altament condicionat per la bassa de retenció. 

En períodes de pluges d’alta intensitat de precipitació es poden donar dues situacions; les 
figures 3 i 4 mostren el comportament hidràulic de la bassa, el canal de sortida i el meandre 
del Llobregat en funció de la crescuda del riu.  

Si el nivell del riu es inferior a 7,0m, les comportes romanen obertes, permetent el desguàs 
per gravetat de la bassa de retenció. Tal i com mostra la figura, s’ha realitzat la modelització 
per a un cabal de càlcul aprofitant la capacitat màxima de desguàs del col·lector en el tram 
final; sense que aquest entri en càrrega. 

La situació de la figura 4 es produeix quan el nivell del riu es troba per sobre de la cota 
+7,0m. El nivell del riu ha ascendit de manera que ocupa tota la llera, el que impedeix que 
les comportes del col·lector es puguin obrir. En cas que el dipòsit de retenció assolis un 
nivell d’aigua fins a la cota +5,0, hi hauria perill que el col·lector deixés de funcionar per 
gravetat i entrés en càrrega. Aquest fet és un dels criteris a tenir en compte a l’hora de 
realitzar el redimensionament del col·lector de desguàs amb una secció superior, 
dimensionant l’estructura en càrrega o disposar d’un bypass que permeti el desguàs per 
altres vies. 

Per a evitar problemes d’inundació de la xarxa s’ha disposat a la bassa de retenció, a mode 
de seguretat en situació extrema, una comporta mural vertical automatitzada que connecta 
la bassa amb l’estació de bombeig adjacent. Les aigües desviades cap a l’estació de 
bombeig podran desguassar al col·lector P que expulsa l’aigua directament al riu. 
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.  
Fig.3.perfil de la làmina d’aigua (bassa, canal i antic meandre fins a comportes) amb comportes obertes. 

(font: Projecte constructiu de la bassa de retenció de la Plana del Galet) 
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Fig.4.perfil de la làmina d’aigua (bassa, canal i antic meandre fins a comportes) amb comportes tancades. 
(font: Projecte constructiu de la bassa de retenció de la Plana del Galet) 
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2.3. Criteris generals de disseny 

Els col·lectors de pluvials es dissenyen de manera que, pel caudal de projecte, funcionin en 
làmina lliure, especialment per a zones amb poca pendent ja que s’aprofita millor la capacitat 
de desguàs de la xarxa. Això permet incorporar per gravetat els cabals que discorren en 
superfície.  

Els pendents dels col·lectors solen ser paral·lels al terreny amb l’objecte de minimitzar les 
excavacions. Aquest fet obliga a considerar la variable velocitat dins dels criteris de 
dimensionament; establint uns valors màxims i mínims. D’aquesta manera, per a pendents 
forts es consideren valors acceptables velocitats màximes  en els col·lectors de l’ordre de 
8m/s i ,per a pendents més suaus, velocitats mínimes de l’ordre de 0,6 a 1m/s; sobretot, si 
es tracta de cabals d’aigües residuals per a evitar problemes d’acumulació de sediments. 

Pel càlcul hidràulic és important considerar les pèrdues de càrrega per fricció, obtingudes a 
partir d’expressions com les de Manning. És important utilitzar coeficients de rugositat que 
tinguin en compte el deteriorament a mig o llarg termini de la infraestructura de drenatge. 
Per a col·lectors, solen utilitzar-se valors de 0,015 a 0,017. En canvis de secció o pendents, 
cal considerar també les pèrdues de càrrega localitzades. 

Per últim, cal tenir en compte el detall de les unions entre conductes. En els punts de canvi 
de secció és preferible donar continuïtat a la zona de la clau i no de la solera, facilitant 
l’expulsió d’aire en cas que la xarxa entrés en càrrega. Els angles d’unió han de ser el més 
suaus possibles i les velocitats entre dues seccions consecutives han de ser el més 
semblants possibles. 

 

3. METODOLOGIA I CRITERIS DE CÀLCUL 

Es presenten en aquest apartat els principals criteris adoptats per a la modelització del 
sistema de drenatge de la zona d’estudi; descrivint el model de càlcul i les hipòtesis 
adoptats. 

3.1. Pluja de disseny per a la laminació de cabals 

La pluja de disseny, base del càlcul hidràulic, ha sigut obtinguda a partir del mètode utilitzat 
per a la Diagnosi de la xarxa de drenatge del municipi de Cornellà de Llobregat (Subsistema 
32) del “Pla Director d’Aigües Pluvials”. Aquesta pluja, definida en el PDAP, consisteix en un 
hietograma de període de retorn 10 anys, de 3hores de durada en intervals de 5 minuts; 
obtinguda a partir de l’anàlisi estadístic d’una sèrie de successos registrats a l’estació 
pluviomètrica de l’Observatori Fabra (Barcelona). 

Per a la pluja de disseny hidràulic, s’ha fet ús de la informació i anàlisi estadística realitzada 
a l’Annex núm. 5. Climatologia, Hidrologia i Drenatge del present projecte prenent com a 
base els criteris establerts al PDAP. El modelat de la pluja de disseny consisteix, doncs, en 
admetre com a pluja de càlcul una pluja sintètica o de disseny (artificial) que simula la 
descàrrega d’una cel·la convectiva de precipitació. La pluja sintètica té unes característiques 
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derivades dels estudis estadístics realitzats sobre les pluges reals (corbes IDF) de les 
diferents estacions pluviomètriques analitzades a l’Annex núm. 5 del projecte; concretament 
a l’apèndix 5 del mateix. 

El hietograma de disseny resultant, obtingut a partir del mètode de blocs alternats, es 
presenta a continuació: 

PERÍODE DE RETORN (T): 10 anys 

P’d (T=10 anys): 118,29mm 

P’o (T=10 anys): 4,16mm 

DURADA EFECTIVA: 3 hores 

INTERVAL DE TEMPS: 5 minuts 

P'd (T) 118,29 P'o 4,16 
    

  T=10 
      D (min) I [mm/h] I x D [mm] P [mm] P [mm] ΣP [mm] ΣE [mm] E [mm] 

5 205,84 17,15 17,15 0,75 0,75 0,00 0,00 
10 146,59 24,43 7,28 0,79 1,54 0,00 0,00 
15 118,86 29,71 5,28 0,84 2,38 0,00 0,00 
20 101,89 33,96 4,25 0,89 3,26 0,00 0,00 
25 90,13 37,55 3,59 0,94 4,20 0,00 0,00 
30 81,37 40,69 3,13 1,01 5,21 0,05 0,05 
35 74,53 43,47 2,79 1,08 6,29 0,20 0,15 
40 68,99 45,99 2,52 1,17 7,46 0,45 0,25 
45 64,39 48,29 2,30 1,27 8,72 0,82 0,37 
50 60,49 50,41 2,12 1,39 10,11 1,32 0,50 
55 57,14 52,38 1,97 1,54 11,65 1,98 0,66 
60 54,22 54,22 1,84 1,72 13,37 2,83 0,85 
65 51,64 55,94 1,72 1,97 15,34 3,91 1,08 
70 49,34 57,57 1,63 2,30 17,64 5,30 1,39 
75 47,28 59,10 1,54 2,79 20,43 7,14 1,84 
80 45,42 60,56 1,46 3,59 24,02 9,70 2,56 
85 43,73 61,95 1,39 5,28 29,30 13,76 4,06 
90 42,19 63,28 1,33 17,15 46,46 28,35 14,59 
95 40,77 64,55 1,27 7,28 53,74 34,92 6,57 

100 39,46 65,76 1,21 4,25 57,98 38,82 3,90 
105 38,24 66,93 1,17 3,13 61,12 41,72 2,90 
110 37,12 68,05 1,12 2,52 63,63 44,06 2,34 
115 36,07 69,13 1,08 2,12 65,75 46,04 1,98 
120 35,08 70,17 1,04 1,84 67,59 47,77 1,72 
125 34,16 71,18 1,01 1,63 69,22 49,29 1,53 
130 33,30 72,15 0,97 1,46 70,67 50,67 1,38 
135 32,48 73,09 0,94 1,33 72,00 51,92 1,25 
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D (min) I [mm/h] I x D [mm] P [mm] P [mm] ΣP [mm] ΣE [mm] E [mm] 
140 31,72 74,00 0,91 1,21 73,22 53,07 1,15 
145 30,99 74,89 0,89 1,12 74,34 54,13 1,06 
150 30,30 75,75 0,86 1,04 75,38 55,12 0,99 
155 29,65 76,58 0,84 0,97 76,35 56,04 0,92 
160 29,02 77,40 0,81 0,91 77,26 56,91 0,87 
165 28,43 78,19 0,79 0,86 78,12 57,73 0,82 
170 27,87 78,96 0,77 0,81 78,94 58,50 0,77 
175 27,33 79,70 0,75 0,77 79,71 59,24 0,73 
180 26,81 80,44 0,73 0,73 80,44 59,93 0,70 

 
Taula 1. Valors de precipitació i escolament de la pluja de disseny 
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Graf.1. Hietograma per a la pluja de disseny (T=10 anys, D=3 hores, interval 5min) 

 
Segons el hietograma de disseny, per a períodes de retorn (T) de 10 anys, s’acumula una 
precipitació de 80,44mm en 3 hores, dels que els 54,22mm es registren la primera hora de 
precipitació amb una intensitat màxima que pot assolir els 205,84mm/h. Aquest hietograma 
ha sigut obtingut seguint la metodologia de “Recomanacions tècniques per Estudis 
d’Inundabilitat d’àmbit local (ACA 2003)” 

Segons la diagnosi realitzada al subsistema 32, corresponent a Cornellà de Llobregat, el  
cabal associat a un període de retorn de 10 anys que circula per la zona del canal de l’antic 
meandre de sortida del riu Llobregat és de 24,41m3/s. 

Tal i com s’ha esmentat en anteriors apartats, el col·lector de pluvials resta inoperatiu en 
períodes de retorn superiors degut als calats del riu assolits per a avingudes del riu 
Llobregat en T=10 anys. Per al dimensionament del col·lector caldrà comprovar la secció de 
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disseny i assegurar les velocitats mínimes i màximes per evitar possibles problemes de 
sedimentació o erosió. 

 

Fig. 5. Prognosi dels calats obtinguts de la xarxa associada a la conca de Cornellà de Llobregat per a T=10 anys 
 

4. COMPROVACIÓ DE LA CAPACITAT DE DESGUÀS DEL COL·L ECTOR 

Es coneix que el col·lector de pluvials existent és de secció semicircular amb un diàmetre 
aproximat de 4m però amb una capacitat de desguàs que s’ha vist reduïda 
considerablement degut al trencament del tub i l’acumulació de terres a l’interior. A efectes 
de càlcul, es consideren les dimensions de partida per a conèixer si el col·lector original està 
correctament dimensionat; tenint en compte les condicions de contorn actuals, derivades de 
l’existència de la bassa de laminació. 

A efectes pràctics per a la comprovació de la capacitat de desguàs del col·lector es pren 
com a hipòtesi de càlcul que el col·lector funciona en règim permanent i uniforme; això 
suposa calats i velocitats constants a cada instant i per a cada secció.  

Zona d’estudi 
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Cal esmentar que en cas de dimensionament, no es recomana prendre aquesta hipòtesi de 
càlcul ja que no té en compte la incidència de les condicions de contorn en el comportament 
hidràulic del col·lector (nivells en els extrems). 

Per a aquesta hipòtesi es pren la fórmula de Manning (1) i es considera el cabal màxim de 
l’hidrograma corresponent; considerant la màxima capacitat del col·lector (y màx.). 

Q = A · v = A · (Rh
2/3 · I1/2) / n (1)  

Sent: 

Q = cabal màx. de desguàs (m3/s) 

A = Àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua (m2). Es tracta d’una secció de forma 
ovoïdal però per a la simplificació dels càlculs es considera circular amb un resguard de 
0,5m. 

A = π · r2 – (π · r2 ·α)/ 360º = 11,52 m2 
(2) 

v = velocitat mitjana de l’aigua (m/s)  

Rh = Radi hidràulic (m) com la relació entre la secció i el perímetre mullat.  

Rh = A / P = [π · r2 – (π · r2 ·α)/ 360º ] / [2· π · r - (2· π · r) α / 360º = 1m  (3) 

Considerant una secció circular amb un resguard de 0,5m. 

n = coeficient de Manning 

El col·lector està format per un tub ARMCO corrugat de fundició; això suposa un coeficient 
de Manning de 0,014. 

I = pendent (m/m), la pendent mitja del col·lector és del 1% 

Substituint els valors a la fórmula s’obté una capacitat de desguàs de 82,28m3/s. Per a un 
cabal circulant de 24,41m3/s, la velocitat de l’aigua serà de 2,12m/s. Es dedueix que, si 
estigues en bones condicions, el col·lector treballaria adequadament tot i que estar 
sobredimensionat tenint en compte les característiques actuals de la xarxa de drenatge. 

 

5. DEFINICIÓ DE LA SECCIÓ DEL COL·LECTOR 

5.1. Definició geomètrica de la xarxa 

Tal i com s’especifica al Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de la EMSHTR,  les aigües 
recollides a la bassa de retenció de la plana del Galet discorren de manera natural (en 
làmina lliure) per un canal fins arribar a l’alçada de la A2, on el canal es transforma en un 
calaix de secció bicel·lular de 8x3m fins a arribar a la línea del Ferrocarril on les aigües son 
conduïdes fins a la llera del riu Llobregat per mitjà d’un col·lector de secció semicircular de 
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4m de diàmetre que desguassa les aigües per un calaix de secció rectangular de 4x2,5m 
amb tres clapetes que controlen l’entrada i sortida d’aigua en cas d’avingudes del riu. 

El tram de col·lector que discorre sota la línia de Ferrocarril va ser reparat al 2010 
conservant la secció original semicircular. El tram d’estudi es troba actualment col·lapsat pel 
que la seva capacitat de desguàs s’ha vist disminuïda pel trencament del tub i l’acumulació 
de materials sòlids. 

Pel dimensionament del col·lector, donat que es tracta d’una conducció que treballa en 
làmina lliure s’utilitza la fórmula de Manning definida anteriorment (1). El col·lector serà un 
calaix rectangular (BxH) de secció lliure 4,0x2,5 per a donar continuïtat a la xarxa aigües 
amunt i aigües avall amb una pendent mitja del1%. A continuació es comprova la secció del 
col·lector en funció del calat: 

On: 

y: calat 

A: secció de càlcul (B x y ) 

P: perímetre mullat (2B + 2y) 

Rh: radi hidràulic (Rh= A/P) 

n: coeficient de Manning                      
(formigó n=0,012) 

Q: cabal de circulació [m3/s] 

V: velocitat [m/s] 

 

y A P Rh n Q [m3/s] v[m/s] 

0 0 0 0 0,015 0 0 

0,21 0,84 8,42 0,100 0,015 1,205 1,434 

0,42 1,68 8,84 0,190 0,015 3,702 2,204 

0,63 2,52 9,26 0,272 0,015 7,055 2,800 

0,84 3,36 9,68 0,347 0,015 11,063 3,293 

1,05 4,2 10,1 0,416 0,015 15,599 3,714 

1,26 5,04 10,52 0,479 0,015 20,572 4,082 

1,41 5,6488 10,8244 0,522 0,015 24,410 4,321 

1,47 5,88 10,94 0,537 0,015 25,913 4,407 

1,68 6,72 11,36 0,592 0,015 31,570 4,698 

1,89 7,56 11,78 0,642 0,015 37,499 4,960 

2,1 8,4 12,2 0,689 0,015 43,665 5,198 

2,31 9,24 12,62 0,732 0,015 50,041 5,416 

2,5 10 13 0,769 0,015 55,969 5,597 
Taula 2. Comprovació de la secció de projecte 

Fig.6. Definició gràfica dels paràmetres 
geomètrics del marc i la rasa 
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De la taula 2, s’observa que la secció compleix pel cabal de càlcul amb un calat de 1,41m i 
una velocitat de 4,32m/s el que afavoreix que no es produeixi sedimentació dels materials 
arrossegats ni erosió de l’estructura, de la mateixa manera que assegura el resguard mínim 
a complir segons els criteris de disseny definits en apartats anteriors.  

També s’observa (marcat en vermell) que la canonada té una capacitat màxima de 
55,96m3/s a partir del qual, deixa de funcionar en làmina lliure i entra en pressió. L’entrada 
en càrrega de la canonada pot provocar danys sobre l’estructura; no obstant, donades les 
característiques del sistema de drenatge actual, es coneix que aquesta situació es poc 
probable però que podria estar motivada per una falta de manteniment o desguàs controlat 
de la bassa de retenció.  

La bassa de retenció disposa d’un mecanisme de seguretat que impedeix l’entrada en 
càrrega del col·lector en la situació límit que el dipòsit estigues al màxim de la seva capacitat 
i les comportes del desguàs tancades per la condició del riu amb el calat de 7,5m que 
impedeix l’obertura de les clapetes. 

  

6. CONSIDERACIONS ESPECIALS PER A ENCREUAMENTS SOTA  LLERES 

De la informació obtinguda dels serveis existents, es coneix que la llera del riu Llobregat es 
utilitzada com a corredor d’infraestructures que discorren enterrades (oleoductes, 
gasoductes, canonades d’abastament d’aigua, col·lectors, etc). A l’hora de dissenyar el 
traçat d’aquestes conduccions es necessari tenir en compte una sèrie de criteris a fi d’evitar 
danys en la pròpia infraestructura o modificacions a la llera o a l’ecosistema associat. 

Un dels motius de la redacció del present projecte és, precisament, la fallida del col·lector de 
desguàs existent. Tot i que la seva funció és el desguàs d’aigües pluvials (aigües 
lleugerament contaminades pels residus arrossegats), el col·lapse del col·lector ha provocat 
irregularitats importants sobre el terreny i un alt risc per a les infraestructures existents 
(oleoducte, gasoducte, línia ferroviària, etc.). La situació demana d’una intervenció urgent ja 
que representa un risc greu sobre les persones, la fauna i la flora del lloc. 

Per altra banda, el fet que una conducció que travessa transversalment la llera quedi 
descoberta implica que aquesta actuï com un obstacle transversal, desenvolupant una 
erosió per caiguda de l’aigua en el salt que provoca.  

6.1. Aspectes a controlar 

• SOSCAVACIÓ 

Tal i com es pot apreciar en les imatges preses a la zona d’estudi presentades en annexos 
anteriors, el trencament de la canonada s’ha produït previsiblement per l’erosió del material 
al·luvial sobre el que s’assenta el col·lector. Per evitar futurs problemes de soscavació sobre 
el col·lector cal establir una sèrie de paràmetres mínims en el disseny de la modificació; 
segons les indicacions de la guia tècnica de l’ACA pel disseny d’aquest tipus d’estructures. 

En aquest sentit, caldrà que el punt més alt de la canonada estigui per sota de la cota 
d’erosió general transitòria corresponent a una avinguda de període de retorn 500 anys i a 
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les eventuals erosions locals. En el cas de les canonades que discorren per sobre el 
col·lector (oleoducte i gasoducte) que transporten substàncies inflamables i perilloses, cal 
aplicar un coeficient de seguretat no inferior a 1,2.  

• FLOTACIÓ

Si la canonada queda situada per sota del nivell freàtic, serà necessari el seu travament a fi 
d’evitar la flotació del conducte i el possible trencament. Donades les característiques de 
l’obra i les càrregues a les que estarà sotmès el terreny de fonamentació, tot i que la 
infraestructura es troba lleugerament per sota del nivell freàtic, no serà necessari establir 
cap tipus de trava que impedeixi la flotació.  

7. PUNTS SINGULARS

El tram del col·lector objecte d’estudi del present projecte, presenta dos punts singulars. 

Per una banda, la zona de canvi de secció entre el tram reconstruït a sota de la zona de la 
línia ferroviària de secció el·líptica de 4m d’ampla i el nou tram de col·lector amb marc 
prefabricat de formigó armat de secció rectangular de 4,0x2,5m. Per a donar solucionar a la 
unió entre seccions diferents es proposa el reforç del tub Armco, utilitzant la volta del tub 
com a encofrat perdut de manera que el prefabricat rectangular quedi embegut a aquest 
reforç estructural. El càlcul del reforç es realitza a l’Annex. 7. Càlcul estructural del col·lector. 

Per altra banda, el punt final de sortida del col·lector on estan disposades les clapetes 
antiretorn, encastades a una estructura de formigó armat d’ample variable i forma 
trapezoïdal. En aquest cas, es preveu la demolició d’un tram de l’estructura de manera que 
es pugui encaixar el prefabricat i l’estructura existent. La unió de les dues peces es realitzarà 
per mitjà d’una junta elàstica de manera que el col·lector actuï com una estructura única 
davant de l’aparició de possibles moviments diferencials del terreny. 

Fig.7. Localització dels punts singulars del 
traçat del col·lector 

PUNT SINGULAR 1:  
Canvi de secció, reforç de 

l’estructura existent 

PUNT SINGULAR 2:  
Zona de clapetes, unió amb 

estructura existent  

COL·LECTOR AFECTAT : 
Tram de col·lector de desguàs 

objecte d’estudi 
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8. ELEMENTS HIDRÀULICS

Per evitar l’entrada d’aigua a la xarxa de drenatge existent davant avingudes del riu 
Llobregat, per a períodes de retorn superiors a 10 anys en els que el nivell del riu 
sobrepassa els 7,5m, es preveu mantenir el sistema ja disposat al final de la línea de 
desguàs del col·lector de pluvials de l’antic meandre.  

Aquest sistema està configurat per tres clapetes antiretorn que de forma purament mecànica 
permeten el desguàs de les aigües pluvials provinents de la bassa de laminació i eviten 
l’entrada d’aigua en sentit contrari al de desguàs. 

Fig.8. Vista del model de vàlvula tipus clapeta antiretorn model Hidrostank 

Com que actualment hi manca la clapeta central i les dues restants es troben en bon estat 
de conservació, es preveu a projecte la restitució de la clapeta que falta i la conservació de 
les altres dues.  

Les clapetes a disposar seran del mateix model i dimensions que les actuals; clapetes 
antiretorn circulars de DN 2500mm de la marca Hidrostank. Aquest tipus de clapetes estan 
fabricades en acer inoxidable, AISI 304, amb junta de tancament en EPDM que garanteix 
l’estanquitat entre el cos i la tapa de la clapeta. 

Les dimensions de la clapeta a disposar es recullen a la següent taula: 

Fig.9. Característiques geomètriques de la clapeta antiretorn 

DN 2.500 mm 
Ø ext. 3.070 mm 
A    285 mm 
E    580 mm 
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MUNTATGE 

Pel muntatge de la clapeta cal seguir les instruccions del fabricant, confirmant que la peça 
no presenta irregularitats: 

• Col·locar la clapeta en posició tancada sobre el mur, assegurant que l'orifici
de la clapeta i el del mur estiguin perfectament alineats

• Perforar el formigó del mur utilitzant els orificis de la clapeta com a guia
• Introduir els perns de subjecció
• Per a evitar fugues entre la clapeta i el mur, separar-la del mur i aplicar un

màstic de sellat
• tipus SIKAFLEX F11
• Tornar a col·locar la clapeta en els perns i collar les rosques sense deformar

el bastidor

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 

Per al manteniment posterior de la vàlvula caldrà: 

• Comprovar l'estat de les juntes de tancament, realitzant la substitució de la
mateixa en cas de deteriorament o desgast

• Comprovar que els punts de gir estiguin en correcte estat de conservació
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